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  Протоколи за 2007 година 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №115/ от 8.І.2007 г. 
Днес, 8-ми януари 2007. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 33, присъстват 27; хабилитиран състав –22; отсъстват 6 човека (лектори в чужбина) 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава да бъде сформирана нова комисия по качеството към 
факултета в състав: 

Председател: 
                       Доц. д-р Живко Иванов, зам.-декан 
Членове: 
                       Гл.ас. д-р Димитър Кръстев 
                       Доц. д-р Красимира Чакърова 
                       Гл.ас. д-р Радослава Минкова 
                       Доц. д-р Станка Козарова 
                       Докторант Здравко Дечев 
                       Светла Бозукова, IV курс, СФ 
Във връзка с назначаването на комисията всяка катедра трябва да определи отговорник по 

качеството (изискването е отговорникът по качеството да не е на ръководна длъжност в 
управлението на катедрата, факултета или университета). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2006/2007 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език 
Доц. д-р Мария Костова Илиева – 100 часа упражнения по латнски език, с тарифна ставка 6,00 лв 

на час упражнение. 
Димитрис Никос Голмудис – 120 часа упражнения по новогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв 

на час упражнение. 
Петрана Йовчева Тотева – 200 часа упражнения по старогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв на 

час упражнение. 
Катедра по английска филология 
Снежа Тодорова Цонева-Матюсън – 300 часа упражнения по практически английски език, с 

тарифна ставка 6,00 лв на час упражнение. 
Катедра по руска филология 
Д-р Наталия Василева Христова – 150 часа по практически курс по руски език със задочни и 

редовни студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка по 3,00 лв на час упражнение. 
Д-р Милена Иванова Стойкова – 100 часа по практически курс по руски език с редовни студенти 

от специалностите РФ, БЕРЕ, с тарифна ставка по 3,00 лв на час упражнение. 
Грета Серафимова Косева – 200 часа по практически курс по руски език и упражнения по 

фонетика и лексикология на СРЕ със задочни и редовни студенти, с тарифна ставка 2,50 лв на час 
упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 300 часа по практически курс по руски език с редовни студенти 
от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ с тарифна ставка по 2,50 лв на час упражнение. 

Катедра по славянска филология 
Борислав Славов Борисов – 70 часа упражнения по Практически чешки език, с тарифна ставка 

3,00 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС обявява конкурс за редовен асистент по 05.04.06 – Литература на 
народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Итсория на новата 
английска литература XIX век, със срок 1 месец от обявяването му в Държавен 
вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на дисертационния труд на докторант 
Гергина Василева Кръстева: 

Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов (05.04.02) – СУ „Св. Климент Охридски” 
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Доц. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски (05.04.01) – ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на дисертационния труд на гл.ас. Иванка 
Вълчева Гайдаджиева, докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедрата по български език, на тема „Прозодичната организация на 
централнородопския говор в района на село Смилян” слените лица: 

Проф. д-р Боян Крумов Байчев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
Доц. д-р Владимир Любенов Жобов – СУ „Св. Климент Охридски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява представената план-сметка във врръзка с публичната 
защита на гл.ас. Иванка Вълчева Гайдаджиева, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по български език, за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор”. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 26 гласували, 26 гласа „да”)старши асистент Таня 
Василева Атанасова в звание „главен асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 27 гласували, 18 гласа „да”, 7 гласа „против” и 1 бяла 
бюлетина) старши асистент Росица Костадинова Пашова в звание „главен 
асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените кандидатури  за рецензенти на гл.ас.д-р 
Светла Кирилова Черпокова във връзка с участието и  в конкурса за редовен 
доцент по Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Антична и западноевропейска литература) с шифър 05.04.06.: 

Проф. дфн Надежда Петрова Андреева-Попова – СУ”Св. Климент Охридски” (пенсионер) 
Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – ПУ„Паисий Хилендарски” 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на гл.ас. Мария Елисеева 
Зозикова, за писана в докторантура на свободна подготовка към Катедрата по 
руска филология по научна специалност 05.04.18 Славянски езици със заповед 
№Р3313557 от 04.12.2006г. 

ФС утвърждава темата на дисертацията: „Семантични и функционално-стилистични 
промени в лексиката на руския книжовен език в края на XX -  началото на XXI век (в съпоставка с 
българския книжовен език)”. 

ФС избира за научен ръководител на гл.ас. Мария Зозикова проф.д-р Ирина Вълкова 
Червенкова. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава да бъде сформиран кръжок по Възрожденска 
литература с ръководители доц.д-р Юлия Николова и гл.ас.д-р Елена Гетова. 

Протоколчик:                                                                  ДЕКАН: 
                     (Т.Петкова)                                                              (доц. д-р Ив.Чобанов) 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №116/ от 19.ІІ.2007 г. 
Днес, 19-ти февруари 2007 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 29; хабилитиран състав 27; отсъстват 6 човека (лектори в чужбина) 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен доцент по Българска 
литература (Възрожденска литература), шифър 05.04.02, със срок 3 месеца от 
обнародването му в Държавен вестник.Лекционните часове по тази учебна 
дисциплина са 310. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема организирането на ежегодната Национална студентска 
научна конференция да бъде на ротационен принцип между катедрите във 
Филологическия факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година на докторант Ралица 
Йорданова Стайкова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначена на ½ щат по чл.67, ал.1 от Кодекса на 
труда проф.дфн Иванка Тодорова Гугуланова – преподавател по Историческа 
граматика на полския език и Теоретичен курс на полския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема във връзка с разширено заседание на катедрен съвет на 
Катедрата по английска филология за предстоящата вътрешна защита на 
гл.ас. Витана Василева Костадинова, докторант на свободна докторантура, 
моля да бъдат командировани на 12.03.2007 г. от София до Пловдив и обратно с 
право на пътни следните специалисти: 

доц. д-р Юлия Стефанова – СУ „Св. Климент Охридски”. 
доц. д-р Татяна Стойчева – СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Англицистика и 

Американистика. 
доц. д-р Весела Кацарова – СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Англицистика и 

Американистика. 
доц. д-р Владимир Трендафилов – ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Чужди езици”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Милена Георгиева 
Динева от 01.03.2007 г. до 01.10.2007 г., поради излизане в отпуск по майчинство. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на редовен докторант Здравко Трифонов Дечев за 
периода от 01.03.2006 г. до 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на редовен докторант Соня Красимирова 
Александрова за периода 01.03.2006 г. – 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължена докторантурата на Здравко Трифонов 
Дечев с шест месеца, считано от 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС номинира следните преподаватели за членове на специализирания 
научен съвет по литературознание: 
Име Шифър 

докторат 

Шифър 

хабилитация 

Научно направление 

Проф.дфн Инна 

Иванова Пелева 

05.04.02 05.04.02 Българска литература (Българска 

литература от Освобождението до 

Първата световна война) 

Проф.дфн Клео 

Стефанова 

Протохристова 

05.04.06 05.04.06 Литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия 

(Антична и западноевропейска 

литература) 

Доц.д-р Юлия 

Христова Николова 

05.04.02 05.04.02 Българска литература 

(Възрожденска литература) 
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Доц.д-р Жоржета 

Петрова Чолакова 

05.04.06 05.04.06 Литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия 

(Славянски литератури, Чешка 

литература) 

Доц.д-р Николай 

Михайлов Нейчев 

05.04.03 05.04.03 Руска литература на XIX век 

 

РЕШЕНИЕ: ФС номинира следните преподаватели за членове на специализирания 
научен съвет по езикознание: 
Име Шифър 

докторат 

Шифър 

хабилитация 

Научно направление 

Проф.дфн Диана 

Петрова Иванова 

05.04.17 05.04.17 Български език (История на 

новобългарския книжовен език) 

Доц.д-р Славка 

Трайкова Величкова 

05.04.18 05.04.18 Славянски езици 

Доц.д-р Петя 

Николова Бъркалова 

05.04.17 05.04.17 Български език (Синтаксис на 

съвременния български език) 

Доц.д-р Станка 

Желязкова Козарова 

05.04.11 05.04.22 Класически езици (Латински език)  

Доц.д-р Стефка 

Иванова Георгиева 

05.04.18 05.04.18 Славянски езици (Руски език) 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължена докторантурата на Соня Красимирова 
Александрова с шест месеца, считано от 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третия (последния) период  17.11.2005 г. – 
17.11.2006 г. от работата на гл.ас. Ценка Иванова Карастанева, докторант 
самостоятелна подготовка към Катедрата по български език, и да бъде 
отписана с право на защита , считано от 17.11.2006 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на Борян Георгиев Янев, редовен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език, за извършената 
от него работа през периода 27.02.2006 г. – 12.02.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2006/2007 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на литературата 
ст.ас. д-р Биляна Михайлова Иванова – 80 часа упражнения по увод в балканистиката, с тарифна 

ставка 3,00 лв на час упражнение. 
Катедра по руска филология 
доц. д-р Милена Петкова Калудова – 300 часа упражнения по практически курс по руски език, с 

тарифна ставка 5,00 лв на час упражнение. 
Катедра по славянска филология 
хон.ас. Лилия Драгомирова Кънчева – 200 часа упражнения по Сравнителна граматика на 

славянските езици, с тарифна ставка  2,50 лв на час упражнение. 
Катедра по английска филология 
д-р Алистър Хейз – 300 часа часа упражнения, с тарифна ставка 8,00 лв на час упражнение. 
д-р Яна Атанасова Бучкова-Роуланд – 350 часа по практически английски език, с тарифна ставка 

6,00 лв на час упражнение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема допълнително 100 часа упражнения на доц. д-р Иван 
Михайлов Тодоров по дисциплината „Тракология” за учебната 2006 – 2007 г. на 
специалности Български език и история и Балканистика, с тарифна ставка  5,25 
лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на докторант Донка Стоянова Дойчинова и я 
отписва с право на защита, считано от 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията да бъдат обявени за учебната 2007-2008 г. 
редовни докторантури по: 

05.04.01 – Теория и история на литературата (Детска литература)  
05.04.02 – Българска литература (Стара българска литература) 
05.04.03 – Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на 19 век) 
05.04.06 – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 

(Сравнително литературознание на западноевропейската литература) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема годишния отчет на докторант Милена Георгиева Динева за 
периода 02.02.2006 г. – 02.02.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчетите на ст.ас. Славка Христева Грънчарова за 
извършената от нея работа през третата и четвъртата година от 
докторантурата и към катедрата по Английска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС удължава срокът на докторантурата на ст.ас. Славка Христева 
Грънчарова с три месеца, считано от 01.03.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Борян Георгиев 
Янев, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език, за два месеца, считано от 01.04.2007 г. до 31.05.2007 г., поради 
заминаване за специализация в Австрия (град Клагенфурт) с отпусната Ernst 
Mach – стипендия.  

РЕШЕНИЕ: ФС избира като хоноруван преподавател към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език г-жа Мария Кокодини – 120 часа 
упражнения по практически новогръцки език, с тарифна ставка 6,00 лв.  на час 
упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по шифър 
05.04.21 – Романски езици (Съвременен испански език - практически курс), със срок 
3 месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

Протоколчик:                                                                  ДЕКАН: 
                     (Т.Петкова)                                                              (доц. д-р Ив.Чобанов) 

                                                                                        

Раздел .03 ПРОТОКОЛ №117/ от 7.V.2007 г. 
Днес, 7 – ми май 2007 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 25; хабилитиран състав 23; отсъстват 10 човека (лектори в чужбина) 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание рецензенти на гл.ас. 
Аделина Любомирова Странджева  във връзка с откриване процедура за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 
Българска литература /Възрожденска литература/ с шифър 05.04.02. 

Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – Катедра по българска литература и теория на 
литературата при ПУ „Паисий Хилендарски” – 05.04.02 Българска литература. 

Ст.н.с. д.ф.н. Румяна Иванова Дамянова – Институт за литература   БАН - 05.04.02 Българска 
литература.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от Катедрата по английска филология 
рецензенти на гл.ас. Витана Василева Костадинова във връзка с откриване 
процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна 
специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия /История на английската литература – Романтизъм/ с шифър 
05.04.06 

Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – 05.04.06 Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия 

Доц. д-р Людмила Константинова Костова – 05.04.06 Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия 

Ст.н.с. д.ф.н. II ст. Николай Аретов – 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 23 гласували, 23 гласа „за”, 0 гласа „против”)        д-р Яна 
Атанасова Роуланд за редовен асистент към Катедрата по английска филология 
във връзка с проведен конкурс на 18.04.2007 г. за асистент по научна специалност 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия 
/История на новата английска литература – IX век/ и въз основа на чл.74, ал.1 
от Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 23 гласували, 22 гласа „за”, 1 глас „против”) асистент 
Величка Петкова Симонова – Гроздева в звание „старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в учебния план на специалностите 
Балканистика и Български език и новогръцки език: 

I курс – Отпада Старогръцки език (I сем. 30/0; II сем. 30/15); 
                          Добавя се Старогръцка литература  (I сем. 30/0; II сем. 30/0); 
                          Променя се Латински език от 30/15 на 30/30. 
II курс – Отпада Старогръцка литература (I сем. 30/0; II сем. 30/0); 
                           Добавя се Старогръцки език (I сем. 30/0; II сем. 30/15); 
                           Отпада Теория на превода (30/0); 
                           Променя се Практически новогръцки език (II сем. от 0/90 на 0/105). 
III курс – Отпада Синтаксис (30/0); 
                             Добавя се Теория на превода (30/0).  
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по научна 
специалност 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история на 
българския език) с хорариум 400 часа.Конкурсът да се обяви със срок 1 месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по научна 
специалност 05.04.22 Класически езици (Латински език) със срок 3 месеца от 
обявяването му в Държавен вестник и 400 часа учебна натовареност. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третия (последен) период 03.05.2006 г. – 
03.05.2007 г. от работата на гл.ас. Бистра Василева Дикова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по български език, и да бъде 
отписана с право на защита, считано от 03.05.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема дa бъде сключен трудов договор за учебната 2007/2008 
година с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – на длъжност: гост професор с код НКП: 
2311 – преподавател по Странознание на Испания, Морфология и синтаксис на 
съвременния испански език, Лексикология на съвременния испански език, 
Фонетика на съвременния испански език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена редовната докторантура на Борян 
Георгиев Янев, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език, считано от 01.05.2007 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема дисциплината Увод в балканистиката в I курс II семестър 
на специалност Балканистика да бъде преместена във II курс IV 
семестър.Лекциите да се проведат в общ поток със студентите от I курс 
Балканистика през учебната 2007-2008 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава на гл.ас. д-р Людмила Иванова Минкова неплатен отпуск 
за периода 17 май – 31 декември 2007 година, поради командироването и като 
лектор по български език, литература и култура в Запорожкия университет 
(Украйна). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2006-2007 година от учебния план на 
специалност „Балканистика” да отпадне дисциплината Магистърски семинари: 
история, лингвистика, литературознание (един по избор). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отписан от докторантура ст.ас. Мирослав 
Красимиров Михайлов, докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език, поради изтичане 
на срока и, считано от 02.02.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отписана с право на защита редовен докторант 
Данка Велчева Йорданова с научна специалност 05.04.02 Българска литература 
/Старобългарска литература/ по дисертационния труд на тема  „Проложният 
текст между модела и варианта”, поради изтичане на срока на 
докторантурата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2006/2007 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
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1. Данка Велчева Йорданова – 150 часа упражнения по Стара българска литература, с тарифна 
ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
Доц. д-р Светла Пенева Коева – 360 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ и спецкурс, с тарифна 

ставка 5,25лв. на час упражнение; идва от ИБЕ при БАН, София; 
Петя Иванова Русинова-Несторова – 200 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 

2,50 лв. на час упражнение. 
Мария Димитрова Миличина – 250 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка 

2,50лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов – 250 часа лекции /500 часа упражнения/ по История на 

сърбохърватската литература със специалност „Славянска филология” и Славянски литератури с 
„Българска филология”-р.о., 3, 4 и 5 курс; 55 часа лекции /110 часа упражнения/ по Славянски 
литератури с „Българска филология” – з.о., 3 курс. Общо 305 часа лекции /610 часа упражнения/, с 
тарифна ставка 6,50лв. на час упражнение (бивш съвместител). 

Доц. д-р Ничка Георгиева Бечева – 130 часа лекции /260 часа упражнения/ по Теория на превода 
и Преводаческо ателие /сърбохърватски език/ със специалност „Славянска филология”, 3 и 5 курс, с 
тарифна ставка 5,50лв. на час упражнение (бивш съвместител). 

Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 300 часа лекции /600 часа упражнения/ по История на 
полската литература със специалност „Славянска филология”, 3,4 и 5 курс, с тарифна ставка 5,50лв. на 
час упражнение (бивш съвместител). 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 60 часа упражнения по Практически словенски език със 
специалност „Славянска филология”, 5 курс, с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Гл. ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 160 часа лекции / 320 часа упражнения/ по Теоретичен 
курс-чешки език и Историческа граматика на чешкия език със специалност „Славянска филология”, 4 и 5 
курс, с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Хон. ас. Лилия Драгомирова Кънчева  - 120 часа упражнения по Историческа граматика на 
полския език и Теоретичен курс-полски език, със специалност „Славянска филология”, 3, 4 и 5 курс, с 
тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Хон. ас. Таня Янкова Маджарова – 180 часа упражнения по Славянски литератури и История на 
чешката литература със специалности „Българска филология” и „Славянска филология”, 2 и 4 курс, с 
тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Хон.ас. Борислав Славов Борисов – 200 часа упражнения по Историческа граматика на чешкия 
език и Практически чешки език със специалност „Славянска филология”, 4 курс, с тарифна ставка 3,00лв. 
на час упражнение. 

Хон.ас. Иван Христев Вълев – 240 часа упражнения по „Практикум по превод” и Практически 
полски език /втори славянски език/ със специалност „Славянска филология”, с тарифна ставка 3,00лв. на 
час упражнение. 

Хон.ас. Ралица Йорданова Стайкова – 70 часа упражнения по История на чешката литература 
със специалност „Славянска филология”, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Хон.ас. Иван Ганчев Райчев – 30 часа упражнения по Сръбска и хърватска литература със 
специалност „Славянска филология”, 4 курс, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Хон.ас. Роза Тодорова Станкевич – 60 часа упражнения по Белоруски език и литература със 
специалност „Славянска филология”, 5 курс, с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Хон.ас. Евелина Колева Грозданова – 200 часа упражнения по Сърбохърватски език със 
специалност „Славянска филология”, 5 курс, с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Маг. Ксения Щуриц – 120 часа упражнения Практикум по хърватски език със специалност 
„Славянска филология”, 3 и 4 курс, с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
Проф. дфн Пенка Димитрова Филкова – 200 часа по Историческа граматика на руския език, 

История на руския книжовен език и факултативна езиковедска дисциплина с редовни и задочни 
студенти от специалност РФ, с тарифна ставка 6,50лв. на час упражнение. 

Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 160 часа по Морфология на съвременния руски език със 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – р.о., с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа по Руски фолклор и Стара руска литература със 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – р.о. и з.о., с тарифна ставка 5,50лв. на час упражнение. 
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Доц. Милена Петкова Калудова – 250 часа по Руска литература на 19 век със специалности РФ, 
БЕРЕ и РЕЗЕ – р.о. и факултативна дисциплина със специалност РФ – з.о., с тарифна ставка 5,00лв. на час 
упражнение. 

Д-р Наталия Василева Христова – 200 часа по Практически курс по руски език със специалности 
РФ, БЕРЕ и РЕЗЕ – р.о. и з.о., с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение. 

Д-р Милена Иванова Стойкова – 150 часа по Практически курс по руски език със специалности РФ 
и БЕРЕ – р.о., с тарифна ставка 3,00лв. на час упражнение.   

Грета Серафимова Косева – 300 часа по Практически курс по руски език и Упражнения по фонетик 
и лексикология н СРЕ с редовни и задочни студенти, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение.  

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 50 часа по Практически курс по руски език със задочни 
студенти, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 300 часа по Практически курс по руски език със специалности РФ, 
БЕРЕ и РЕЗЕ – р.о., с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Катедра по френска филология: 
Проф.дфн Паисий Димитров Христов – 150 часа лекции по Морфология и Синтаксис на 

съвременния френски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 
Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 200 часа лекции и упражнения по Методика на обучението по 

френски език, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
Александър Пердомо Родригес – 240 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна 

ставка 5,00лв. на час упражнение.  
Гл.ас. д-р Петър Иванов Моллов – 150 часа лекции и упражнения по Испанска литература I част, 

с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по немска филология: 
Доц. д-р Даниела Тотева Стойчева – 150 часа лекции по Методика на обучението по немски език, 

с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
Гл.ас. д-р Юрий Петрович Илин – 400 часа лекции по Морфология и Синтаксис на съвременния 

немски език и лекции по Лексикология на съвременния немски език, с тарифна ставка 5,50лв. на час 
упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначен за гост-преподавател д-р Дейвид БРУС 
Дженкинс За 3 учебни години на срочен трудов договор по чл.52 от Закона за ВО, 
считано от началото на учебната 2007-2008 година, както и за оставащите 
месеци на настоящата учебна година (април, май и юни), считано от 4 април 
2007 г. 

Срочният трудов договор да бъде за периода от 1 септември до 30 юни. 
За учебната 2006-2007 година той ще има 390 часа годишен норматив, като ще покрива 4 

лекционни курса – Стилистика на АЕ, Американска литература, Странознание на Великобритания 
и Странознание на САЩ, както и спецкурсове и лекционни курсове в Магистърските програми към 
катедрата за редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява като хоноруван преподавател проф. д-р Лорънс Уейн 
Маркерт за I – вия семестър на учебната 2007-2008 година, като хонорарът му 
да бъде в размер на 12 лв. на час без разлика между лекции и упражнения. 

Проф. д-р Лорънс Уейн Маркерт е изпратен като лектор по програма Фулбрайт за един 
семестър и ще преподава 3 дисциплини – задължително избираеми Спецкурсове за специалност 
Английска филология – редовно обучение – бакалаври (250 часа упражнения). 

Разходите от пребиваването му – квартира и битови разходи ще бъдат поети от програма 
Фулбрайт. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира ас. Даниела Йелич Йелич за лектор по сръбски език за 
академичната 2007/2008 г. 

Протоколчик:                                                                  ДЕКАН: 
                     (Т.Петкова)                                                              (доц. д-р Ив.Чобанов) 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №118/ от 2.VІІ.2007 г. 
Днес, 2 – ри юли 2007 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 23; хабилитиран състав 22; отсъстват 12 човека (лектори в чужбина) 
ДНЕВЕН РЕД: 
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1.Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове през учебната 2007/2008 година да 
бъдат възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

гл.ас. д-р Елена Славова Гетова – Българска възрожденска литература за БЕИ, БЕНЕ,БЕАЕ,БЕФЕ, 
БЕРЕ, БЕНгрЕ, II курс 

гл.ас. д-р Светла Кирилова Черпокова – Антична и западноевропейска литература и 
Западноевропейска литература за Славянска филология, Етнология, БЕИ, БЕРЕ (редовно обучение) и БФ 
(задочно обучение). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението всички упражнения по Историческа 
поетика да бъдат преместени и събрани във втори семестър при същия 
хорариум – два часа седмично (30 часа годишно). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2007/2008 година да бъдат възложени на гл.ас. 
Аделина Странджева, която е в процедура за защита, следните лекционни 
курсове: Български фолклор за I курс БФ, БЕРЕ, БЕИ (задочно обучение) и Български 
фолклор за I курс БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИ, БЕРЕ, БЕНгрЕ (редовно обучение). 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на гл.ас. д-р Елена Славова Гетова, във връзка 
с участието и в конкурса за редовен доцент по Българска литература 
(Възрожденска литература) с шифър 05.04.02.: 

Доц. д-р Юлия Христова Николова – Катедра по история на литературата и сравнителното 
литературознание при ПУ „Паисий Хилендарски” – 05.04.02 Българска литература (Възрожденска 
литература); 

Доц. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски – Катедра по литература при ЮЗУ „Неофит Рилски” – 
05.04.01 Теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава отчета за третата година на подготовка по 
индивидуалния план на Василики Мерутзян Назаретян – задочен докторант към 
Катедрата по руска филология по научна специалност 05.04.18 Славянски езици. 
Отчетът е приет на заседание на Катедрения съвет на Катедрата по руска 
филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена с право на защита ст.ас. Славка 
Христева Грънчарова, задочен докторант към Катедрата по английска 
филология, считано от датата на изтичане на докторантурата и. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се запази лектората към Osterreich Kooperation  и през 
следващата академична 2007/2008 година . Маг. Юта Зомербауер е лектор по 
странознание на немскоговорящите страни и по практически немски език.ФС 
продължава трудовия и договор. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема гл.ас. д-р Мая Тименова да чете лекционен курс по Френска 
литература на студентите от специалност БЕФЕ  II, III и IV курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промяната в учебния план на специалност БЕФЕ:  
Двадесет часа лекции от втора част „Френска литература-19 век” от І-ви семестър на ІІІ курс да се 

прехвърлят към І-ва част „Френска литература”, която обхваща от 12-18 век и се преподава във ІІ курс, 2-ри 

семестър. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на проф. Тодор 
Апостолов Бояджиев, гост-преподавател в Катедрата по български език, за 
периода от 01.10.2007 г. до 30.06.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на Славянска филология 
за академичната 2007/2008 година: 

Да се върнат 8 часа по практически славянски език в V курс за сметка на 1 час упражнения по 
Теоретичен курс в IV  курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2006/2007 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език 
Нели Георгиева Методиева – 20 часа упражнения по Новогръцка литература и Практически 

новогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология  
д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън – 80 часа упражнения по Практически английски език и 

избираема дисциплина Когнитивна лингвистика, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение 
Румяна Боянова Пенева – 70 часа по Практически английски език, с тарифна ставка на час 

упражнение. 
Катедра по българска литература и теория на литературата 
1. Светлана Павлова Стоянова – 70 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 

до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата 
Светлана Павлова Стоянова – 200 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 

до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 
Данка Велчева Йорданова – 300 часа упражнения по Българска литература (Старобългарска 

литература), с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 
Гергина Василева Кръстева – 500 часа упражнения по Българска литература (Нова българска 

литература), 4 курс и упражнения по Увод в литературната теория, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Борислав Славов Борисов – 500 часа упражнения по МОБЕ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Марин Стоянов Кадиев – 400 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Красимира Танева Танева – 400 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Мими Михайлова Ташева-Мазнева – 200 часа участие в педагогическа практика по МОБЛ, с 
тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание 
доц. д-р Гено Недялков Генов – 200 часа лекции по Антична литература и Западноевропейска 

литература  в специалностите БЕИ, БЕРЕ (поток) и БФ (задочно обучение) и БЕНЕ, БЕФЕ, БЕАЕ (поток), 
БЕНгрЕ и Балканистика (редовно обучение), с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

Докторант Соня Красимирова Александрова – 200 часа упражнения по Западноевропейска 
литература за специалност БФ (редовно обучение), БЕНгрЕ и Балканистика, с тарифна ставка 2,50 лв. на 
час упражнение. 

Докторант Здравко Трифонов Дечев  - 250 часа упражнения по Български фолклор със студентите 
от БФ 1 курс и по Българска възрожденска литература със студентите от 2 курс БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, 
БЕИ, БЕНгрЕ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

Шинка Георгиева Дичева – 400 часа упражнения по Българска литература от Освобождението до 
Първата световна война в специалностите БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕИ, СФ, Етнология, с тарифна ставка 2,50 
лв. на час упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език 
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев – 250 часа лекционен курс по Старобългарски език и по 

История на българския език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение. 
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проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов – 180 часа лекции на гръцки език по Странознание на 
Гърция и Новогръцка литература на гръцки език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 
7,50 лв. на час упражнение. 

проф. дфн Светлозар Атанасов Игов – 200 часа упражнения по Сравнително литературознание – 
Балкански литератури, идва от София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска  - 350 часа упражнения по Новогръцки език, идва от НБУ – 
София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. Василка Кирилова Тъпкова-Заимова – 150 часа упражнения по Византийска литература и 
текстове, пенсионер, идва от София, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

доц. дфн Мирена Христова Славова – 650 часа упражнения по Старогръцка литература, 
Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна 
ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

доц. дфн Агим Рустем Фона   - 200 часа упражнения по Албански език и Странознание на Албания, 
идва от София, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

ст. н.с. II ст. д-р Ивона Велчева Карачорова – 200 часа упражнения по Старобългарски език, идва от 
ИБЕ при БАН – София, с тарифна ставка   5,50 лв. на час упражнение. 

ст.н.с. II ст.д-р Мариана Петрова Цибранска-Костова – 200 часа упражнения по Старобългарски 
език, идва от ИБЕ при БАН – София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Мария Костова Илиева – 100 часа упражнения по Латински език, идва от СУ „Св.Климент 
Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Илиана Маихайлова Владова – 80 часа по Теория на превода, идва от София, с тарифна 
ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

доц. Снежана Димитрова Пейчева – 100 часа упражнения по Методика на обучението по 
новогръцки език, идва от София, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение. 

ст.ас.д-р Биляна Михайлова Иванова – 80 часа упражнения по Увод в балканистиката, идва от СУ 
„Св.Климент Охридски”, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

д-р Ани Иванова Кемалова – 800 часа упражнения по Старобългарски език и История на 
българския език с българска диалектология, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Адриана Андреева Георгиева – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Борян Георгиев Янев – 150 часа упражнения по Увод в общото езикознание, редовен докторант към 
Катедрата, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Васил Богомилов Василев – 250 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифа ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Гергана Атанасова Петкова – 250 часа упражнения по Класически език, с тарифна ставка 3,00 лв. на 
час упражнение. 

Далина Янкова Добрева – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език,  с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

Димитрия Петрова Желязкова – 250 часа упражнения по Увод в общото езикознание, с тарифна 
ставка 2,50 лв.на час упражнение. 

Димитър Атанасова Мирчев – 400 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Мария Кокодини – 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София, С тарифна ставка 6,00 
лв. на час упражнение. 

Петрана Йовчева Тотева – 200 часа упражнения по Старогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв. на 
час упражнение. 

Станимир Василев Петров – 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология 
доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – лекции по Нова английска литература, 120 часа в 

упражнения, идва от СУ „Св.Климент Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Людмила Константинова Костова – лекции по Стара английска литература, Романтизъм, 

240 часа в упражнения, идва от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час 
упражнение. 

доц. д-р Христо Маринов Стаменов – лекции по Лексикология на САЕ и Фонетика на САЕ, 120 часа в 
упражнение,идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

д-р Снежа Цонева Матюсън – 600 часа упражнения по Практически английски език и Избираеми 
дисциплини, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение за избираемите дисциплини и 4,00 лв. на час 
упражнение за практически английски език. 
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гл.ас. Румяна Боянова Пенева – 800 часа упражнения по Американска литература и Практически 
английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Татяна Недялкова Златарева -  400 часа упражнения по Историческа граматика и Практически 
английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Антония Ховсем Калайджиян – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Вела Димитрова Дудова – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00лв. на час упражнение. 

Васил Димитров Стоянов – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

Джоузеф Донъли – 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. 
на час упражнение. 

Джеймс Едуард Дей – 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 3,00 
лв. на час упражнение. 

Анелия Георгиева Ставрева – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Вивиан Саркис Арабян – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за  специалности 
„Български език и история” (задочно обучение) през учебната 2007/2008 г. със 
следните преподаватели: 

проф. дин Петър Димитров Ангелов – 70 часа упражнения по Средновековна българска история, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. дин Стефка Христова Петкова – 50 часа упражнения по Архивистика, с тарифна ставка 7,00 
лв. на час упражнение.  

проф. Василка Кирилова Тъпкова-Заимова – 60 часа упражнения по История на Византия и 
Средновековна история на Балканския полуостров, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

проф. дин Желязко Димитров Стоянов – 40 часа упражнения по Увод в историческото познание, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

ст.н.с.II ст. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 75 часа упражнения по Най-нова българска история и 
Геополитика на съвременните Балкани, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.       

н.с. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Етнология, с тарифна ставка 3,00 лв. на час 
упражнения.    

хон.ас. Силвия Иванова Джамбова  - 100 часа упражнения по Методика на обучението по история и 
Хоспетиране, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение.      

хон.ас. Мина Колева Маринова – 50 часа упражнения по Най-нова българска история, с тарифна 
ставка 2,50 лв. на час упражнение.        

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за  хоноруван преподавател Емили Ферлис за учебната 
2007-2008 година. 

Г-ца Емили Ферлис е изпратена по програмата за образователен обмен със САЩ – School for 
International Training и е със статут на English Language Fellow. Съгласно установената спогодба г-ца 
Емили Ферлис е включена в листата на Министерството на външните работи за чуждестранни 
преподаватели, работещи в България.Университетът ще и предостави работно място и заплащане в 
съответствие с академичния и статут. 

Г-ца Емили Ферлис ще провежда семинари по практически английски език със студенти от 
специалностите Английска филология, Български език и английски език и Руски език и английски език и 
задължително избираеми Спецкурсове за специалност Английска филология (р.о.). 

Хонорарът и ще възлиза на 6,00 лв. на час упражнение. 
Разходите по пребиваването и – пътни и квартира, ще бъдат поети от програмата School for 

International Training. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните хонорувани лектори за редовна магистърска 
програма за учебната 2007/2008 година към Катедрата по английска 
филология: 

доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
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доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски” 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява като хоноруван преподавател към Катедрата по 
английска филология проф. Леони Ормонд от Кингс Колидж Лондон за периода 
02.11.2007 г.-12.11.2007 г. да изнесе пред студентите от АФ, БЕАЕ, РЕЗЕ, БЕНЕ, 
БЕФЕ цикъл от лекции (15 часа) на тема Прерафаелизмът в английската 
викторианска култура (литература  - изобразително изкуство).Цикълът от 
лекции да се зачита като избираема или факултативна дисциплина.Хонорарът 
да бъде в размер на 7.00 лв.за час упражнение.За периода на гостуване 
проф.Ормонд да бъде обезпечена с жилище от апартаментите на 
университета. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема студентите от I курс БЕНгрЕ и Балканистика да бъдат 
разпределени в 4 групи: 

Една група за напреднали със седмичен хорариум през I и II семестър 6 часа. 
Три групи за начинаещи със седмичен хорариум през I семестър 14 часа, а през II семестър 10 часа.  

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените такси за Магистърски програми за 
учебната 2007/2008 година: 

Магистърски програми – такси 

 

Магистърска програма 1 
семестър 

2 
семестър 

3 
семестър 

Общо 

Немски език и методика за 
ранно чуждоезиково обучение 

250 лв. 250 лв. 250 лв 750 лв 

Кино и литература 300 лв 300 лв 150 лв 700 лв 
Културни и социални 

дейности в туризма(р.о.) 
430 лв 430 лв 380 лв 1240 лв 

Културни и социални 
дейности в туризма(з.о.) 

350 лв 350 лв 220 лв 920 лв 

Актуална българистика 350 лв 350 лв 175 лв 875 лв 
Лингвистика и превод 
 

350 лв 350 лв 100 лв 800 лв 

Английски език и методика 
за ранно чуждоезиково обучение 

250 лв 250 лв 250 лв 750 лв 

Методика на обучението по 
български език и литература(р.о.) 

400 лв 400 лв 200 лв 1000лв 

Методика на обучението по 
български език и литература(з.о.) 

350 лв  350 лв 200 лв 900 лв 

Европейска магистратура по 
превод 

500 лв 500 лв 500 лв 1500 лв 
 

Превод и интеркултурна 
комуникация 

450 лв 450 лв 450 лв 1350 лв 

Английски език и 
методика 

1
 сем. 
250 лв 

2 
сем. 250 
лв 

3
 сем. 
250 лв 

4
 сем. 
250 лв 

5 
сем. 250 
лв 

6
 сем. 
250 лв 

Об
що: 1500 
лв 
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РЕШЕНИЕ: ФС реши да бъде продължена редовната докторантура на Албена 
Любомирова Младенова, редовен докторант към Катедрата по френска 
филология, считано от 01.07.2007 г. с научна специалност 05.07.03. Методика на 
обучението по френски език  с тема на дисертационната работа „Проблеми в 
писането и граматическия правопис при ранното чуждоезиково обучение по 
френски език”. Краен срок на докторантурата 01.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава едногодишен неплатен отпуск на гл.ас. д-р Кръстина 
Йосифова Арбова-Георгиева във връзка с ангажимента и към Георг-Август-
Университет в Гьотинген, Германия: лекторат по български език и култура, 
считано от 19.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на гл.ас. Златороса Неделчева-Белфанте, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по френска 
филология за работата през първата година на докторантурата – 
12.12.2005/12.12.2006 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението лекционния курс по История на 
българската литература след I световна война (75 часа) за специалностите 
БЕИ, БЕНЕ, БЕАЕ, БЕФЕ, БЕНгрЕ и Етнология да бъде преместен в рамките на 1 
семестър през учебната 2007-2008 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година неплатения отпуск на проф. 
д.ф.н. Бистра Лазарова Ганчева, катедра по българска литература и теория на 
литературата, поради продължаване на лектората и в Букурещкия 
университет, считано от 01.10.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за лектор по полски език за академичната 2007/2008г. 
маг. Лиляна Яворска от Европейския колеж в Гнезно, Република Полша. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се запази лектората към Osterreich Kooperation  и през 
следващата академична 2007/2008 година . Маг. Биргит Лахайнер е лектор по 
странознание на немскоговорящите страни и по практически немски език.ФС 
продължава трудовия и договор. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разформировани катедрите по немска и френска 
филология  и да бъде създадена катедра „Немска и френска филология”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове през учебната 2007/2008 година да 
бъдат възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

гл.ас. д-р Елена Славова Гетова – Българска възрожденска литература за БЕИ, БЕНЕ,БЕАЕ,БЕФЕ, 
БЕРЕ, БЕНгрЕ, II курс 

гл.ас. д-р Светла Кирилова Черпокова – Антична и западноевропейска литература и 
Западноевропейска литература за Славянска филология, Етнология, БЕИ, БЕРЕ (редовно обучение) и БФ 
(задочно обучение). 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението всички упражнения по Историческа 
поетика да бъдат преместени и събрани във втори семестър при същия 
хорариум – два часа седмично (30 часа годишно). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2007/2008 година да бъдат възложени на гл.ас. 
Аделина Странджева, която е в процедура за защита, следните лекционни 
курсове: Български фолклор за I курс БФ, БЕРЕ, БЕИ (задочно обучение) и Български 
фолклор за I курс БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕИ, БЕРЕ, БЕНгрЕ (редовно обучение). 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на гл.ас. д-р Елена Славова Гетова, във връзка 
с участието и в конкурса за редовен доцент по Българска литература 
(Възрожденска литература) с шифър 05.04.02.: 

Доц. д-р Юлия Христова Николова – Катедра по история на литературата и сравнителното 
литературознание при ПУ „Паисий Хилендарски” – 05.04.02 Българска литература (Възрожденска 
литература); 

Доц. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски – Катедра по литература при ЮЗУ „Неофит Рилски” – 
05.04.01 Теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава отчета за третата година на подготовка по 
индивидуалния план на Василики Мерутзян Назаретян – задочен докторант към 
Катедрата по руска филология по научна специалност 05.04.18 Славянски езици. 
Отчетът е приет на заседание на Катедрения съвет на Катедрата по руска 
филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена с право на защита ст.ас. Славка 
Христева Грънчарова, задочен докторант към Катедрата по английска 
филология, считано от датата на изтичане на докторантурата и. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се запази лектората към Osterreich Kooperation  и през 
следващата академична 2007/2008 година . Маг. Юта Зомербауер е лектор по 
странознание на немскоговорящите страни и по практически немски език.ФС 
продължава трудовия и договор. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема гл.ас. д-р Мая Тименова да чете лекционен курс по Френска 
литература на студентите от специалност БЕФЕ  II, III и IV курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промяната в учебния план на специалност БЕФЕ:  
Двадесет часа лекции от втора част „Френска литература-19 век” от І-ви семестър на ІІІ курс да се 

прехвърлят към І-ва част „Френска литература”, която обхваща от 12-18 век и се преподава във ІІ курс, 2-ри 

семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на проф. Тодор 
Апостолов Бояджиев, гост-преподавател в Катедрата по български език, за 
периода от 01.10.2007 г. до 30.06.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на Славянска филология 
за академичната 2007/2008 година: 

Да се върнат 8 часа по практически славянски език в V курс за сметка на 1 час упражнения по 
Теоретичен курс в IV  курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2006/2007 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език 
Нели Георгиева Методиева – 20 часа упражнения по Новогръцка литература и Практически 

новогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 
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Катедра по английска филология  
д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън – 80 часа упражнения по Практически английски език и 

избираема дисциплина Когнитивна лингвистика, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение 
Румяна Боянова Пенева – 70 часа по Практически английски език, с тарифна ставка на час 

упражнение. 
Катедра по българска литература и теория на литературата 
1. Светлана Павлова Стоянова – 70 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 

до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата 
Светлана Павлова Стоянова – 200 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 

до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 
Данка Велчева Йорданова – 300 часа упражнения по Българска литература (Старобългарска 

литература), с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 
Гергина Василева Кръстева – 500 часа упражнения по Българска литература (Нова българска 

литература), 4 курс и упражнения по Увод в литературната теория, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Борислав Славов Борисов – 500 часа упражнения по МОБЕ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Марин Стоянов Кадиев – 400 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Красимира Танева Танева – 400 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 
упражнение. 

Мими Михайлова Ташева-Мазнева – 200 часа участие в педагогическа практика по МОБЛ, с 
тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание 
доц. д-р Гено Недялков Генов – 200 часа лекции по Антична литература и Западноевропейска 

литература  в специалностите БЕИ, БЕРЕ (поток) и БФ (задочно обучение) и БЕНЕ, БЕФЕ, БЕАЕ (поток), 
БЕНгрЕ и Балканистика (редовно обучение), с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

Докторант Соня Красимирова Александрова – 200 часа упражнения по Западноевропейска 
литература за специалност БФ (редовно обучение), БЕНгрЕ и Балканистика, с тарифна ставка 2,50 лв. на 
час упражнение. 

Докторант Здравко Трифонов Дечев  - 250 часа упражнения по Български фолклор със студентите 
от БФ 1 курс и по Българска възрожденска литература със студентите от 2 курс БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, 
БЕИ, БЕНгрЕ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

Шинка Георгиева Дичева – 400 часа упражнения по Българска литература от Освобождението до 
Първата световна война в специалностите БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕИ, СФ, Етнология, с тарифна ставка 2,50 
лв. на час упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език 
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев – 250 часа лекционен курс по Старобългарски език и по 

История на българския език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение. 

проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов – 180 часа лекции на гръцки език по Странознание на 
Гърция и Новогръцка литература на гръцки език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 
7,50 лв. на час упражнение. 

проф. дфн Светлозар Атанасов Игов – 200 часа упражнения по Сравнително литературознание – 
Балкански литератури, идва от София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска  - 350 часа упражнения по Новогръцки език, идва от НБУ – 
София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. Василка Кирилова Тъпкова-Заимова – 150 часа упражнения по Византийска литература и 
текстове, пенсионер, идва от София, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

доц. дфн Мирена Христова Славова – 650 часа упражнения по Старогръцка литература, 
Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна 
ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

доц. дфн Агим Рустем Фона   - 200 часа упражнения по Албански език и Странознание на Албания, 
идва от София, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
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ст. н.с. II ст. д-р Ивона Велчева Карачорова – 200 часа упражнения по Старобългарски език, идва от 
ИБЕ при БАН – София, с тарифна ставка   5,50 лв. на час упражнение. 

ст.н.с. II ст.д-р Мариана Петрова Цибранска-Костова – 200 часа упражнения по Старобългарски 
език, идва от ИБЕ при БАН – София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Мария Костова Илиева – 100 часа упражнения по Латински език, идва от СУ „Св.Климент 
Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Илиана Маихайлова Владова – 80 часа по Теория на превода, идва от София, с тарифна 
ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

доц. Снежана Димитрова Пейчева – 100 часа упражнения по Методика на обучението по 
новогръцки език, идва от София, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение. 

ст.ас.д-р Биляна Михайлова Иванова – 80 часа упражнения по Увод в балканистиката, идва от СУ 
„Св.Климент Охридски”, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

д-р Ани Иванова Кемалова – 800 часа упражнения по Старобългарски език и История на 
българския език с българска диалектология, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Адриана Андреева Георгиева – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Борян Георгиев Янев – 150 часа упражнения по Увод в общото езикознание, редовен докторант към 
Катедрата, с тарифна ставка 2,50лв. на час упражнение. 

Васил Богомилов Василев – 250 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифа ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Гергана Атанасова Петкова – 250 часа упражнения по Класически език, с тарифна ставка 3,00 лв. на 
час упражнение. 

Далина Янкова Добрева – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език,  с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

Димитрия Петрова Желязкова – 250 часа упражнения по Увод в общото езикознание, с тарифна 
ставка 2,50 лв.на час упражнение. 

Димитър Атанасова Мирчев – 400 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Мария Кокодини – 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София, С тарифна ставка 6,00 
лв. на час упражнение. 

Петрана Йовчева Тотева – 200 часа упражнения по Старогръцки език, с тарифна ставка 3,00 лв. на 
час упражнение. 

Станимир Василев Петров – 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология 
доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – лекции по Нова английска литература, 120 часа в 

упражнения, идва от СУ „Св.Климент Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Людмила Константинова Костова – лекции по Стара английска литература, Романтизъм, 

240 часа в упражнения, идва от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час 
упражнение. 

доц. д-р Христо Маринов Стаменов – лекции по Лексикология на САЕ и Фонетика на САЕ, 120 часа в 
упражнение,идва от СУ „Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

д-р Снежа Цонева Матюсън – 600 часа упражнения по Практически английски език и Избираеми 
дисциплини, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение за избираемите дисциплини и 4,00 лв. на час 
упражнение за практически английски език. 

гл.ас. Румяна Боянова Пенева – 800 часа упражнения по Американска литература и Практически 
английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Татяна Недялкова Златарева -  400 часа упражнения по Историческа граматика и Практически 
английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Антония Ховсем Калайджиян – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Вела Димитрова Дудова – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00лв. на час упражнение. 

Васил Димитров Стоянов – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

Джоузеф Донъли – 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 3,00 лв. 
на час упражнение. 

Джеймс Едуард Дей – 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 3,00 
лв. на час упражнение. 
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Анелия Георгиева Ставрева – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Вивиан Саркис Арабян – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
3,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за  специалности 
„Български език и история” (задочно обучение) през учебната 2007/2008 г. със 
следните преподаватели: 

проф. дин Петър Димитров Ангелов – 70 часа упражнения по Средновековна българска история, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

проф. дин Стефка Христова Петкова – 50 часа упражнения по Архивистика, с тарифна ставка 7,00 
лв. на час упражнение.  

проф. Василка Кирилова Тъпкова-Заимова – 60 часа упражнения по История на Византия и 
Средновековна история на Балканския полуостров, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

проф. дин Желязко Димитров Стоянов – 40 часа упражнения по Увод в историческото познание, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

ст.н.с.II ст. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 75 часа упражнения по Най-нова българска история и 
Геополитика на съвременните Балкани, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.       

н.с. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Етнология, с тарифна ставка 3,00 лв. на час 
упражнения.    

хон.ас. Силвия Иванова Джамбова  - 100 часа упражнения по Методика на обучението по история и 
Хоспетиране, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение.      

хон.ас. Мина Колева Маринова – 50 часа упражнения по Най-нова българска история, с тарифна 
ставка 2,50 лв. на час упражнение.        

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за  хоноруван преподавател Емили Ферлис за учебната 
2007-2008 година. 

Г-ца Емили Ферлис е изпратена по програмата за образователен обмен със САЩ – School for 
International Training и е със статут на English Language Fellow. Съгласно установената спогодба г-ца 
Емили Ферлис е включена в листата на Министерството на външните работи за чуждестранни 
преподаватели, работещи в България.Университетът ще и предостави работно място и заплащане в 
съответствие с академичния и статут. 

Г-ца Емили Ферлис ще провежда семинари по практически английски език със студенти от 
специалностите Английска филология, Български език и английски език и Руски език и английски език и 
задължително избираеми Спецкурсове за специалност Английска филология (р.о.). 

Хонорарът и ще възлиза на 6,00 лв. на час упражнение. 
Разходите по пребиваването и – пътни и квартира, ще бъдат поети от програмата School for 

International Training. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните хонорувани лектори за редовна магистърска 
програма за учебната 2007/2008 година към Катедрата по английска 
филология: 

доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски” 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява като хоноруван преподавател към Катедрата по 
английска филология проф. Леони Ормонд от Кингс Колидж Лондон за периода 
02.11.2007 г.-12.11.2007 г. да изнесе пред студентите от АФ, БЕАЕ, РЕЗЕ, БЕНЕ, 
БЕФЕ цикъл от лекции (15 часа) на тема Прерафаелизмът в английската 
викторианска култура (литература  - изобразително изкуство).Цикълът от 
лекции да се зачита като избираема или факултативна дисциплина.Хонорарът 
да бъде в размер на 7.00 лв.за час упражнение.За периода на гостуване 
проф.Ормонд да бъде обезпечена с жилище от апартаментите на 
университета. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема студентите от I курс БЕНгрЕ и Балканистика да бъдат 
разпределени в 4 групи: 

Една група за напреднали със седмичен хорариум през I и II семестър 6 часа. 
Три групи за начинаещи със седмичен хорариум през I семестър 14 часа, а през II семестър 10 часа.  

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените такси за Магистърски програми за 
учебната 2007/2008 година: 

Магистърски програми – такси 

 

Магистърска програма 1 
семестър 

2 
семестър 

3 
семестър 

Общо 

Немски език и методика за 
ранно чуждоезиково обучение 

250 лв 250 лв 250 лв 750 лв 

Кино и литература 300 лв 300 лв 150 лв 700 лв 
Културни и социални 

дейности в туризма(р.о.) 
430 лв 430 лв 380 лв 1240 лв 

Културни и социални 
дейности в туризма(з.о.) 

350 лв 350 лв 220 лв 920 лв 

Актуална българистика 350 лв 350 лв 175 лв 875 лв 
Лингвистика и превод 
 

350 лв 350 лв 100 лв 800 лв 

Английски език и методика 
за ранно чуждоезиково обучение 

250 лв 250 лв 250 лв 750 лв 

Методика на обучението по 
български език и литература(р.о.) 

400 лв 400 лв 200 лв 1000лв 

Методика на обучението по 
български език и литература(з.о.) 

350 лв  350 лв 200 лв 900 лв 

Европейска магистратура по 
превод 

500 лв 500 лв 500 лв 1500 лв 
 

Превод и интеркултурна 
комуникация 

450 лв 450 лв 450 лв 1350 лв 

Английски език и 
методика 

1
 сем. 
250 лв 

2 
сем. 250 
лв 

3
 сем. 
250 лв 

4
 сем. 
250 лв 

5 
сем. 250 
лв 

6
 сем. 
250 лв 

Об
що: 1500 
лв 
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РЕШЕНИЕ: ФС реши да бъде продължена редовната докторантура на Албена 
Любомирова Младенова, редовен докторант към Катедрата по френска 
филология, считано от 01.07.2007 г. с научна специалност 05.07.03. Методика на 
обучението по френски език  с тема на дисертационната работа „Проблеми в 
писането и граматическия правопис при ранното чуждоезиково обучение по 
френски език”. Краен срок на докторантурата 01.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава едногодишен неплатен отпуск на гл.ас. д-р Кръстина 
Йосифова Арбова-Георгиева във връзка с ангажимента и към Георг-Август-
Университет в Гьотинген, Германия: лекторат по български език и култура, 
считано от 19.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на гл.ас. Златороса Неделчева-Белфанте, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по френска 
филология за работата през първата година на докторантурата – 
12.12.2005/12.12.2006 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението лекционния курс по История на 
българската литература след I световна война (75 часа) за специалностите 
БЕИ, БЕНЕ, БЕАЕ, БЕФЕ, БЕНгрЕ и Етнология да бъде преместен в рамките на 1 
семестър през учебната 2007-2008 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година неплатения отпуск на проф. 
д.ф.н. Бистра Лазарова Ганчева, катедра по българска литература и теория на 
литературата, поради продължаване на лектората и в Букурещкия 
университет, считано от 01.10.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за лектор по полски език за академичната 2007/2008г. 
маг. Лиляна Яворска от Европейския колеж в Гнезно, Република Полша. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се запази лектората към Osterreich Kooperation  и през 
следващата академична 2007/2008 година . Маг. Биргит Лахайнер е лектор по 
странознание на немскоговорящите страни и по практически немски език.ФС 
продължава трудовия и договор. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разформировани катедрите по немска и френска 
филология  и да бъде създадена катедра „Немска и френска филология”. 

Протоколчик:                                                                  ДЕКАН: 
                     (Т.Петкова)                                                              (доц. д-р Ив.Чобанов) 

Раздел .05 ПРОТОКОЛ №119/ от 5.ХІ.2007 г. 
Днес, 5 – ти ноември 2007 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 28; хабилитиран състав 27; отсъстват 7 човека (лектори в чужбина) 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на хабилитационния труд „Синтактични 
средства на - информационния фокус на изречението  в модерния английски 
книжовно - литературен език, 15-20 в.” на Михаил Страшимиров Грънчаров: 

Проф. д-р Лиляна Александрова Грозданова – СУ „Св. Климент Охридски” (05.04.20) 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски” (05.04.20). 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема промяната в таксата за магистърска програма Кино и 
литература – 350 лв. за двата присъствени семестъра и 175 лв. за третия 
семестър.   

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен неплатения отпуск на гл. ас. д-р Людмила 
Иванова Минкова, считано от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. Гл. ас. д-р Людмила 
Иванова Минкова е командирована от МОН като лектор по български език в гр. 
Запорожие – Украйна. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат отпуснати необходимите средства по план - 
сметката на гл. ас. Аделина Любомирова Странджева за издаване на 
автореферат и публикуването на обява в столичен вестник за защита на 
докторска дисертация в размер на 250 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за рецензенти на гл. ас. Дияна Василева Николова във връзка 
с откриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор” по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Антична и западноевропейска литература): 

Проф. дфн Георги Теологов Каприев – История на философията при СУ „Св. Климент Охридски” 
(05.01.01 – История на философията) 

Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – История на литературата и сравнителното 
литературознание при ПУ „Паисий Хилендарски” (05.04.06 – Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия /Антична и западноевропейска литература/). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отписан с право на защита редовен докторант 
Соня Владимирова Александрова, считано от 02.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на редовен докторант Соня Красимирова 
Александрова за периода 01.03.2007 г. – 01.09.2007 г.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена редовната докторантура на Милена 
Георгиева Динева, считано от 04.10.2007 г., която бе прекъсната поради 
излизането и в майчинство. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отписан с право  на защита редовен докторант 
Здравко Трифонов Дечев, считано от 02.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на редовен докторант Здравко Трифонов Дечев за 
периода 01.03.2007 г. – 01.09.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промяната в заглавието на темата на редовен докторант  
Албена Л. Младенова : „Проблеми на писането при ранното чуждоезиково 
обучение по френски език”. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава продължаване на неплатения отпуск на доц. д-р Дарина 
Дончева Дончева, считано от 01.10.2007 г. до 31.08.2007 г., поради 
ангажиментите и като лектор в Белградския университет. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 27 гласували, 26 глас. с „да”, 1 глас. с „не”) старши 
асистент Деян Делчев Георгиев в звание „главен асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по славянска филология: 
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Борислав Славов Борисов – 400 часа упражнения по Практически чешки език със специалност СФ, с 
тарифна ставка 3.00 лв. на час упражнение. 

Лилия Драгомирова Кънчева – 550 часа упражнения по Практически полски език и Сравнителна 
граматика  с I, II, III и IV курс СФ, БФ, РФ, с тарифна ставка 3.00 лв. на час упражнение. 

гл.ас. д-р Емилия Михайлова Македонска – 120 часа упражнения по Историческа граматика на 
чешкия език, с тарифна ставка лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология 
доц. Милена Петкова Калудова – 150 часа по Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 5.00 лв. 

на час упражнение и 200 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 3.00 лв. на час 
упражнение. 

д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа по Руска литература на 20 век, с тарифна ставка 5.00 лв. 
на час упражнение. 

д-р Наталия Василева Христова – 300 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 3.00 
лв. на час упражнение. 

д-р Милена Иванова Стойкова – 200 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 3.00 
лв. на час упражнение. 

гл. ас. Петранка Драганова Савова – 400 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 
2.50 лв. на час упражнение. 

гл. ас. Мария Георгиева Петрова – 200 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 
2.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по немска филология 
доц. д-р Павлина Стефанова Стефанова – 150 часа лекции по Методика на обучението по немски 

език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнения. 
Катедра по английска филология 
Бистра Димитрова Поповска – 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 3.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по българска литература и теория на литературата 
Диляна Радославова Петрова – 300 часа упражнения по Стара българска литература, с тарифна 

ставка 2.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели в магистърска програма Актуална 
българистика: 

доц. д-р Радка Василева Влахова – СУ „Св. Климент Охридски” 
доц. д-р Светла Пенчева Коева – Институт по български език на БАН 
доц. д-р  Петър Асенов Воденичаров – ЮЗУ „Неофит Рилски” 
доц. д-р Иван Станков – ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” 
проф. д-р Иван Стефанов Стефанов – СУ „Св. Климент Охридски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Александър Илиев Секулов за провеждането на 
практикум по Четене и писане – техники на опита за редовна бакалавърска 
програма БФ 3 курс с хорариум 60 часа и за магистърска програма Актуална 
българистика с хорариум 25 часа, с тарифна ставка 2.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели в магистърска програма Културни и 
социални дейности в туризма (със специализация по руски / английски / немски / 
френски език): 

Проф. дин Пейо Иванов Пеев  - 50  часа лекции по Въведение  в туризма и  60 часа лекции по 
Управление на туризма 

Проф. дфн Инна Иванова Пелева – 30 часа по Етнокултура и медии 
Проф. д-р Дейвид Дженкинс – 100 часа упражнения по английски език в сферата на туризма  
Проф. д-р Георги Тодоров Сомов (ВИХВП – гр. Пловдив) – 60 часа лекции по  Туроператорска, 

агентска и транспортна дейност и 90 часа лекции по  Хотелиерство и ресторантьорство 
Доц. дпн Веселин Костов Василев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Социална 

психология 
Гл.ас.  Боян Първанов Славенков (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Бизнес планиране 
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Доц. д-р Стефка Иванова Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 60 часа лекции по 
Екскурзоводство, 60 часа лекции по Национално значими културно-исторически дестинации в България 
и  50 часа упражнения по Руски език в сферата на туризма 

Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)  - 30 часа лекции по 
Междукултурна комуникация 

Доц. д-р Живко Желев Иванов (ПУ “Паисий Хилендарски”)  – 30 часа лекции по Стратегия на 
научното изследване и 30 часа лекции по История на туризма 

Гл.ас. д-р Надя Петрова Чернева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Анимация на 
туристическото обслужване 

Гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова (ПУ “Паисий Хилендарски”) –  50 часа упражнения по Руски език 
в сферата на туризма 

Гл.ас. д-р Атанаска Славчева Тошева  (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 20 часа лекции по 
Християнската култура и християнските реликви по българските земи 

Гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – 250 часа упражнения по Английски език в сферата на 
туризма 

Гл.ас. Таня Василева Атанасова – 20 часа упражнения по Руски език в сферата на туризма 
Тончо Григоров (адвокат) – 40 часа лекции по Правна уредба в туризма 
Ст. експерт филолог Радка Атанасова Чобанова (ПУ “Паисий Хилендарски”) –  50 часа упражнения 

по Руски език в сферата на туризма 
Д-р Наталия Василева Христова – 30 часа упражнения по Руски език в сферата на туризма. 
Гл.ас. Иванка Танева Танева (ПУ “Паисий Хилендарски”)  -  120 часа упражнения по Немски език в 

сферата на туризма 
Ст.ас. д-р Радослава Илиева Минкова (ПУ “Паисий Хилендарски”)  -   120 часа упражнения по 

Немски език в сферата на туризма 
Гл.ас. Соня Хмаяк Мекенян – 120 часа упражнения по френски език в сферата на туризма 
Еленка Йорданова Щерева  - 120 часа упражнения по френски език в сферата на туризма 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промените в учебните планове на следните специалности: 
Българска филология р.о. 
Английска филология р.о. 
Руска филология р.о. 
Славянска филология р.о. 
Балканистика р.о. 
Български език и английски език р.о. 
Български език и немски език р.о. 
Български език и френски език р.о. 
Български език и руски език р.о. 
Български език и испански език р.о. 
Български език и новогръцки език р.о. 
Български език и история р.о. 
Руски език и английски език р.о. 
Руски език и немски език р.о. 
Руски език и френски език р.о. 
Английски език и френски език р.о. 
Английски език и немски език р.о. 
Българска филология з.о. (4 г.) 
Руска филология з.о. (4 г.) 
Български език и руски език з.о. (4 г.) 
Български език и история з.о. (4 г.) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отписан с право на защита редовен докторант 
Албена Л. Младенова, считано от 01.09.2007 г. 

Протоколчик:                                                                  ДЕКАН: 
                     (Т.Петкова)                                                              (доц. д-р Ив.Чобанов) 

Раздел .06 ПРОТОКОЛ №120/ 3.ХІІ.2007 г. (нов мандат) 
Днес, 3 – ти декември 2007 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
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Общ състав: 36, присъстват 31; хабилитиран състав 30; отсъстват 5 човека (лектори в чужбина, 
болнични) 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС възстановява дисциплина АВИТО като задължителна за всички 
специалности от Филологическия факултет с хорариум 15 часа съгласно 
единните държавни изисквания. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава неплатен отпуск на доц. д-р Маргарита Тодорова 
Славова за периода от 10.12.200 г. до 15.07.2008 г. във връзка с работата и като 
лектор в гр. Познан, Полша. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учебния план на предложената Специализация по превод 
със семестриална такса 250 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за 1 редовен асистент по научна 
специалност 05.04.18 Славянски езици (практически курс по руски език) със срок 1 
месец от обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема 60 часа по практически български език за чуждестранни 
студенти, които идват във факултета по различни програми за международен 
обмен. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Доц. д-р Петър Асенов Воденичаров – 70 часа упражнения по Интеркултурна комуникация в 

специалност Балканистика, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер (СУ „Св. Климент Охридски”) – 150 часа по 

Съпоставителна лингвокултурология (избираема дисциплина за студентите от V курс РФ – задочно 
обучение и ІІ РФ – редовно обучение) – по 6,00 лв за час упражнение. 

Доц. Милена Петкова Калудова – 150 часа по Руска литература на 19 век със задочни и редовни 
студенти – по 5,00 лв за час упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 400 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ - по 2,50 лв за час упражнение. 

Грета Серафимова Косева – 250 часа по Практически курс по руски език и упражнения по Фонетика 
и Лексикология на СРЕ със задочни и редовни студенти - по 2,50 лв за упражнение. 

Елена Владимирова Тодорова (учителка по руски език в ГПЧЕ „Ив. Вазов”) – 300 часа по Руски език 
със студентите от специалности Славянска Филология и Българска филология – по 2,50 лв за 
упражнение. 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова - 220 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти - по 2,50 лв за упражнение.  
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РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 29 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Стефка Иванова Георгиева за ръководител на 
Катедрата по руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 5 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Станка Желязкова Козарова за ръководител на 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Атанас Вангелов Бучков за ръководител на 
Катедрата по българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Христо Страшимиров Грънчаров за ръководител 
на Катедрата по английска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 28 гласа „за”, 1 гласа „против”, 2 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Руси Николов Николов за ръководител на 
Катедрата по немска и френска филология. 

Гл. ас. Олга Михайлова Делева – Мишкова е избрана за ръководител на секцията 
по немски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Вера Тервел Маровска за ръководител на 
Катедрата по български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 29 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова за ръководител на 
Катедрата по славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 
гласа „въздържал се”) проф. дфн Клео Стефанова Протохристова за 
ръководител на Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 31 гласували, 27 гласа „за”,  3 гласа „против”, 1 
невалидна бюлетина) доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова за зам.-декан по  
научни изследвания, акредитация и качество. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 31 гласували, 27 гласа „за”,  3 гласа „против”, 1 
невалидна бюлетина) доц. д-р Петя Николова Бъркалова за зам.-декан по  учебна 
дейност, студентски въпроси. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 31 гласували, 28 гласа „за”,  2 гласа „против”, 1 
невалидна бюлетина) доц. д-р Иван Петров Чобанов за научен секретар  по учебна 
документация, организация на учебния процес. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 31 гласували, 28 гласа „за”,  2 гласа „против”, 1 
невалидна бюлетина) гл. ас. д-р Надя Петрова Чернева за научен секретар  по 
международна дейност, проекти 
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РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Филологическия факултет при Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” приема единодушно предложението да бъде 
избран Научен съвет към факултета за присъждане на звание „доцент” на 
членове на факултета, притежаващи научно-образователна степен „доктор”. 

Протоколчик:                                                                              ДЕКАН: 

                       (Т. Петкова)                                                                      (доц. д-р Ж. Иванов) 
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 Протоколи за 2008 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №121/ от 11.ІІ.2008 г. 
Днес, 11 – ти февруари 2008 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 26; хабилитиран състав 24; отсъстват 10 човека (лектори в чужбина, 

болнични) 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС приема документацията по изготвяне на доклад самооценка и 
приложенията за програмна акредитация на обучението по образователната и 
научна степен „доктор” към професионално направление 2.1 Филология по 
следните научни специалности: 

05.04.01. Теория и история на литературата 
05.04.02. Българска литература 
05.04.03. Руска литература и литература на народите на СССР 
05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
05.04.11. Общо и сравнително езикознание 
05.04.16. Теория и практика на превода 
05.04.17. Български език 
05.04.18. Славянски езици 
05.04.20. Германски езици 
05.04.21. Романски езици 
05.04.22. Класически езици 
Докладът е изготвен от комисия с председател доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова, при спазване 

на методическите изисквания на НАОА и отговарят на критериите и. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  предложенията за прием на докторанти, български 
граждани, през учебната 2008/2009 година: 

05.04.01 Теория и история на литературата (Детска литература) – 1 бр., редовно обучение; 
05.04.02 Българска литература (Историческа поетика) – 1 бр., редовно обучение; 
05.04.03 Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на XIX век) – 1 бр., 

редовно обучение; 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска 

литература) – 1 бр., редовно обучение; 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Южнославянски 

литератури) – 1 бр., редовно обучение; 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително 

литературознание на западноевропейските литератури) – 1 бр., редовно обучение; 
Български език (История на новобългарския книжовен език) – 1 бр., редовно обучение; 
Славянски езици (Сръбски език) – 1 бр., редовно обучение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС избира  (от 26 гласували, 26 глас. с „да”, 0 - „въздържал се”, 0 – „не”) 
Гергана Атанасова Петкова за редовен асистент по латински език в Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат отпуснати необходимите средства по план - 
сметката на гл. ас. Дияна Василева Николова за издаване на автореферат и 
публикуването на обява в столичен вестник за защита на докторска 
дисертация в размер на 282 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс по 05.04.02 Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до наши дни и Историческа 
поетика) със срок два месеца от обявяването му в Държавен вестник. Часовете 
в упражнения по тези учебни дисциплини са 360. 

РЕШЕНИЕ: ФС отписва с право на защита редовен докторант Ралица Йорданова 
Стайкова, считано от 01.02.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 26 гласували, 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Атанас Вангелов Бучков за ръководител на 
Катедрата по българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 26 гласували, 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас 
„въздържал се”) проф. дфн Клео Стефанова Протохристова за ръководител на 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разкрита лаборатория от научно-образователен 
тип под название Лаборатория за изследване на българския език с ръководител 
доц. д-р Петя Бъркалова и научен секретар гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита Университетска литературна 
работилница с ръководител Александър Секулов. Провеждане на една сбирка 
седмично с времетраене 2 учебни часа, 25 сбирки годишно, общо 50 часа, 
приравнени към упражнения. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открито Преводаческо ателие с ръководител Иван 
Вълев. Провеждане на една сбирка седмично с времетраене 2 учебни часа, 25 
сбирки годишно, общо 50 часа, приравнени към упражнения. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема статута на научно-изследователска поредица към 
Филологическия факултет с работно заглавие „Посвещения”. 

ФС избира редакционен съвет в състав:  
Председател: проф. дфн Клео Протохристова,  
Членове: доц. д-р Татяна Ичевска, 
                доц. д-р Красимира Чакърова, 
                гл. ас. д-р Димитър Кръстев, 
                докторант Борян Янев. 
ФС приема в срок до 1 март 2008 г. Редакционен съвет да публикува покана за публикуване на 

докторски и хабилитационни трудове, защитени (избрани) след 1 януари 2005 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема заявките за издателския план на факултета: 

 
Автор Заглавие О

бем 
Т

ираж 
Забе

лежки  Недописани страници 
към 
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 историята на 
новобългарския 

   
Диана Иванова книжовен език 2

45 
1

20 
БЕ 

 Христоматия по история 
на 

   
Диана Иванова новобългарския 

книжовен език 
2

50 
1

20 
БЕ 

Диана Иванова,     
Красимира 

Чакърова и 
Речник на българската    

колектив лингвистична 
терминология 

 2
00 

БЕ 
 Българска граматика за    
Петя Бъркалова чужденци 1

70 
2

00 
БЕ 

Светлозар Игов, Съпоставително    
Жоржета 

Чолакова 
литературознание  1

20 
СФ 

Славка 
Величкова, 

    
Гергана 

Иванова, 
    

Даниела Йелич. Учебник по сръбски език  1
20 

СФ 
Величка 

Симонова- 
    

Гроздева, 
Галина 

    

Брусева Текстове по новогръцки 
език 

2
0 

1
20 

ОЕ 
 Новогръцка литература 

(на 
   

Кирил 
Павликянов 

новогръцки език) 1
50 

2
00 

ОЕ 
Милена 

Кацарска, 
Помагало по англо-

български и 
   

Веселина 
Койнакова, 

българо-английски 
превод за 

   
Сашко Павлов, 

Огнян 
студенти по английска    

Обретенов филология 2
50 

2
00 

АФ 
 Учебни планове,    
 Филологически 

факултет, 2008- 
   

Колектив 2009 6
0 

8
00 

Дек
анат  Пътеводител на 

студентите по 
   

Колектив програма Еразъм 5
0 

1
00 

Дек
анат Колектив Състояние на факултета 1

50 
2

00 
Дек

анат  Правилник за обучение 
на 

   
Колектив докторанти 2

0 
5

0 
Дек

анат Колектив Правила за учебната 
дейност 

5
0 

2
000 

Дек
анат  Изисквания за допускане 

до 
   

 изпит (заверка на дадена    
Колектив дисциплина) 1

00 
2

000 
Дек

анат 
 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат назначени като филолог специалисти към 
Катедрата по славянски филологии Таня Янкова Маджарова и Лилия 
Драгомирова Кънчева. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 година със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Марин Стоянов Кадиев – 100 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 

упражнение. 
Красимира Танева Танева - 100 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час 

упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
д-р Гергина Василева Кръстева – 200 часа упражнения по Българска литература от 

Освобождението до Първата световна война, Българска литература след Първата световна война и 
Историческа поетика, с тарифна ставка 3,00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
Д-р Милена Иванова Стойкова – 15 часа упражнения по Комуникативни пространства на 

общуващите (избираема дисциплина за І курс БЕРЕ – РО) и 200 часа упражнения по Практически курс по 
руски език с редовни студенти – по 3,00 лв за час упражнение.  

Владислава Вескова Казълова – 200 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти от 
специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ - по 2,50 лв за час упражнение. 
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Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 150 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 
Фонетика и лексикология на СРЕ с  редовни студенти - по 2,50 лв за упражнение. 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова - 150 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти - 
по 2,50 лв за упражнение.  

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
проф. д-р Манфред Трумер – 80 часа упражнения по Увод в Балканското езикознание, с тарифна 

ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 200 часа упражнения по Практически английски език на 

специалност БЕАЕ и РЕАЕ, с тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за хоноруван преподавател към Катедрата по английска 
филология през летния семестър на учебната 2007-2008 година д-р Алистър 
Хейз. 

Доктор Хейз има докторат от Ливърпулския университет и е специалист по литература с 
публикации в областта на романтизма и модернизма, а монографията му R. S. Thomas and Romanticism 
проследява поетическите влияния върху англо-уелския поет. Той е преподавал литература и 
литературна теория в Ливърпул и Суонзи и е участвал в множество международни конференции. През 
изминалата учебна 2006-2007 г д-р Хейз беше поканен от Филологическия факултет на Пловдивския  
университет за летния семестър и е водил часове на специалностите Английска филология и Български 
и английски език, бакалавърска степен. 

ФС одобрява хонорар в размер на 10 лева за час упражнение. 
Всички средства, необходими за пътни и квартира се поемат от  д-р Алистър Хейз. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с провеждането на факултативни дисциплини за 
специалност Българска филология, задочно, 5-ти курс, ФС приема да бъде 
сключен граждански договор с Марин Христов Данев (Главен редактор на РАДИО 
Пловдив, БНР) 15 часа лекции за курс Съвременно радио – филологически аспекти, 
които ще се проведат през втория семестър на учебната 2007-2008 година, с 
тарифна ставка 2,50 лв. на час упражнение.  

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия за международно сътрудничество в състав: 
Председател: гл. ас. д-р Надя Чернева 
Членове: доц. д-р Ваня Зидарова, 
                гл. ас. Милена Кацарска, 
                доц. д-р Малина Дичева, 
                доц. д-р Любка Липчева-Пранджева, 
                доц. д-р Мила Кръстева, 
                гл. ас. Таня Атанасова, 
                гл. ас. Иванка Танева, 
                ст. ас. Катерина Томова, 
                ст. ас. Галина Брусева, 
                Зорница Танева, СФ, 
                Николета Крумова, БЕНЕ.  
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде променена цената на кандидатстудентския курс 
по български език от 250 лв. на 300 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за дейността на Катедрата по английска 
филология за периода 2003 – 2007 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за дейността на Катедрата по немска и френска 
филология за периода 2003 – 2007 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учителската квалификация за професионално направление 
Филологии да се запази и за випуск 2008 – 2009 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да отпадне заверката на семестър, а да се въведе допускане 
до изпит от съответния преподавател или от водещия упражненията 
асистент. Един студент може да влезе в сесия с няколко недопускания до изпит. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  правилника за обучение на докторанти във Филологически 
факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия по качество в състав: 
Председател: доц. д-р Жоржета Чолакова; 
Членове: гл. ас. д-р Атанаска Тошева; 
                гл. ас. д-р Радослава Минкова; 
                ст. ас. Фани Бойкова; 
                ст. ас. Мария Мустаковова; 
                доц. д-р Красимира Чакърова; 
                гл. ас. Антоанета Джельова; 
                ст. ас. Румяна Илиева; 
                гл. ас. Соня Мекенян; 
                доц. д-р Иван Русков. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява технически промени в учебните планове на 
специалностите в приложен списък от Филологически факултет във връзка с 
нанасянето им в университетската информационна система. 

Протоколчик:                                                                              ДЕКАН: 

                       (Т. Петкова)                                                                      (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №122/от 19.V.2008 г. 
Днес, 19-ти май 2008 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 26; хабилитиран състав 24; отсъстват 10 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 24 гласували, 24 гласа с „да”) старши асистент Фани 
Евгениева Бойкова в звание „главен асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с 2 години срокът на трудовия договор на 
доц. д-р Христо Страшимиров Грънчаров, считано от 17.03.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на проф. Тодор 
Апостолов Бояджиев, гост-преподавател в Катедрата по български език, за 
периода от 01.10.2008 г. до 30.06.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  Борян Георгиев 
Янев да бъде назначен като филолог експерт в Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език, считано от 01.09.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за лектор по полски език за академичната 2008/2009 г. 
магистър Лиляна Яворска (срок на трудовия договор 01.10.2008 – 30.06.2009 г.). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година неплатения отпуск на гл. ас. 
д-р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 20.09.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за разходите във връзка с 
публичната защита на редовния докторант Борян Георгиев Янев. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за разходите във връзка с 
публичната защита на докторант Лилия Драгомирова Кънчева. 

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на специализирания научен съвет за рецензенти на гл. ас. 
Атанас Спасов Манчоров следните специалисти: 

Проф. дфн Александър Владимиров Шурбанов – СУ „Св. Климент Охридски” /05.04.06/. 
Доц. д-р Евгения Спасова Панчева – СУ „Св. Климент Охридски” /05.04.06/. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на гл. ас. Златороса Неделчева-Белфанте, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по Френска и немска 
филология за работата през втората година на докторантурата 12.12.2006 – 
12.12.2007 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на докторант Борян Георгиев Янев за периода 
12.02.2007 г. – 07.04.2008 г. отписва с право на защита редовен докторант Борян 
Георгиев Янев, считано от 01.04.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Светлана Павлова Стоянова – 100 часа упражнения по Българска литература след 

Освобождението, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
доц. д-р Гено Недялков Генов – 100 часа упражнения по Антична и западноевропейска литература, 

с тарифна ставка на час упражнение. 
Катедра по български език: 
Мария Димитрова Миличина – 300 часа упражнения по Езикова култура, с  
           тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Владислава Вескова Казълова – 100 часа упражнения по Руска литература на XIX  век , с тарифна 

ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
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Магистърски програми „Превод и интеркултурна комуникация” и „Европейска магистратура по 
превод”: 

Жозиан Батаяр – 25 часа упражнения Практикум по превод – Обществено-политически модул, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира д-р Алистър Хейз от Великобритания като хоноруван 
преподавател за  академичната 2008- 2009 година. 

Доктор Хейз има докторат от Ливърпулския университет и е специалист по литература с 
публикации в областта на романтизма и модернизма, а монографията му R. S. Thomas and Romanticism 
проследява поетическите влияния върху англо-уелския поет. Той е преподавал литература и 
литературна теория в Ливърпул и Суонзи и е участвал в множество международни конференции. През 
изминалите  две учебни години -  2006/2007 и 2007/2008,  д-р Хейз беше поканен от Филологическия 
факултет на Пловдивския  университет за летния семестър и е водил часове на специалностите 
Английска филология и Български и английски език, бакалавърска степен. 

За следващата академична година, катедрата би искала да му предостави да води факултативни и 
избираеми дисциплини в ІІ, ІV курс Английска филология, и практически английски език  в  ІІІ курс 
Английска филология, Български и английски език и Руски  и английски език с  общ хорариум за цялата  
учебна година – 700 часа.  

ФС одобрява хонорар в размер на 10 лева за час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учебните планове на следните магистърски програми: 
Актуална българистика; 
Кино и литература (задочно обучение); 
Методика на обучението по български език и литература (редовно и задочно обучение); 
Лингвистика и превод (редовно обучение); 
Английски език и методика (задочно обучение); 
Английски език и методика за РЧЕО (задочно обучение); 
Културни и социални дейности в туризма (редовно и задочно обучение); 
International Balkan Studies. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промени в следните учебни планове: 
Английски език и немски език – р.о. 
Английски език и френски език – р.о. 
Български език и новогръцки език – р.о. 
Български език и история – р.о. 
Български език и руски език – р.о. 
Български език и френски език – р.о. 
Български език и испански език – р.о. 
Български език и английски език – р.о. 
Български език и руски език – з.о. 
Руски език и английски език – р.о. 
Българска филология – р.о. 
Английска филология – р.о. 
Балканистика – р.о. 
Български език и история – з.о., 5 г. 
Български език и история – з.о., 5 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Марин Стоянов Кадиев – 50 часа упражнения по Методика на обучението по българска 

литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Евелина Колева Грозданова – 100 часа упражнения по Сърбохърватски език, с тарифна ставка 4,50 

лв. на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                              ДЕКАН: 
                       (Т. Петкова)                                                                      (доц. д-р Ж. Иванов) 
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Раздел .03 ПРОТОКОЛ №123/ от 23.VІ.2008 г. 
Днес, 23-ти юни 2008 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 29; хабилитиран състав 28; отсъстват 7 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава отчета за четвъртата година на Василики Мерутзян 
Назаретян – задочен докторант към Катедрата по руска филология по научна 
специалност 05.04.18 Славянски езици. ФС отписва с право на защита докторант 
Василики Мерутзян Назаретян, считано от 07.07.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за гост-професор  д-р Дейвид Брус Дженкинс на срочен 
трудов договор по чл. 52 от Закона за ВО, считано от началото на учебната 
2008-2009 г. Срочният трудов договор да бъде за периода от 1 септември 2008 г. 
до 30 юни 2009 г., на пълен норматив. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за лектор по сръбски език за учебната 2008 – 2009 г. 
магистър Даниела Йелич. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2008 – 2009 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – гост-професор по НКП:2311. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема пътните разходи на живеещата извън Пловдив щатна 
преподавателка от Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език ст. ас. Величка Симонова-Гроздева (от гр. Пазарджик) да бъдат поети от 
Филологическия факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен неплатения отпуск на доц. д-р 
Маргарита Тодорова Славова, считано от 01.07.2008 г. до 01.10.2008 г., поради 
удължаване на договора и като лектор в Университет „Адам Мицкевич” за 
посочения период.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за един редовен асистент по научна 
специалност 05.04.18 Славянски езици (практически курс по руски език) със срок 2 
месеца от обявяването му в национален ежедневник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема сумата от 600 лв., необходими за провеждането на 
предвидената по учебен план задължителна лятна археологическа практика на 
студентите от специалности „Български език и история” и „Балканистика”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде създадена комисия за научна и издателска дейност 
към Филологическия факултет в следния състав: 

Ръководител: доц. д-р Жоржета Чолакова 
Членове: проф. дфн Диана Иванова 
                 доц. д-р Пеньо Пенев 
                 доц. д-р Любка Липчева 
                 доц. д-р Иван Русков 
                 доц. д-р Красимира Чакърова 
                 доц. д-р Елена Гетова 
                 гл. ас. д-р Юлиана Чакърова 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове за учебната 2008 – 2009 година да бъдат 
възложени следните нехабилитирани преподаватели: 

ас. д-р Ани Иванова Кемалова – по старобългарски език с хорариум 15 часа лекции в задочно 
обучение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев - 250 часа лекционен курс по Старобългарски език и по 

История на българския език, идва от СУ “Св. Климент Охридски”, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение.  

Проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов - 180 ч. лекции на гръцки език по Странознание на 
Гърция и Новогръцка литература на гръцки език, идва от СУ –София, с тарифна ставка 7,50 лв. на час 
упражнение. 

Проф. дфн Светлозар Атанасов Игов - 200 часа упражнения по Сравнително литературознание - 
Балкански литератури, идва от София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

Проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 350 часа упражнения по Новогръцки език, идва от НБУ – 
София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  

Проф. д-р Манфред Трумер - 80 часа упражнения по Увод в балканското езикознание, пътува от 
Пазарджик, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

Проф. Василка Кирилова Тъпкова–Заимова - 150 часа упражнения по Византийска литература и 
текстове, пенсионер, идва от София, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

Проф. дфн Мирена Христова Славова - 600 часа упражнения по Старогръцка литература, 
Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, идва от СУ – София, с тарифна ставка 7,50 лв. 
на час упражнение. 

Доц. дфн Агим Рустем Фона - 200 часа упражнения по Албански език и Странознание на Албания, 
идва от София, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение.   

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Ивона  Велчева Карачорова - 200 часа упражнения по Старобългарски език, идва от 
ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Мариана Петрова Цибранска–Костова - 200 часа упражнения по Старобългарски 
език, идва от ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.            

Доц. д-р Елия Йорданова Маринова - 100 часа упражнения по Латински език, идва от СУ “Св. 
Климент Охридски”, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

Доц. Снежана Димитрова Пейчева - 100 часа упражнения по Методика на обучението по 
новогръцки език, пенсионер, идва от София, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение. 

Д-р Лидия Димитрова Домарадска - 250 часа упражнения по Класически езици, идва от НГДЕК „Св. 
Константин-Кирил Философ”, София, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение.     

Васил Богомилов Василев - 250 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Далина Янкова Добрева - 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна ставка 
4,50 лв. на час упражнение.  

Димитър Атанасов Мирчев - 400 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Мария Кокодини - 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София, с тарифна ставка 6,00 
лв. на час упражнение. 

Петрана Йовчева Тотева - 200 часа упражнения по Старогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение. 

Станимир Василев Петров - 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
доц. д-р Светла Пенева Коева – 300 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, идва от ИБЕ при БАН, 

София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 
д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 200 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Мария Димитрова Миличина – 300 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка 4,00 лв. 

на час упражнение. 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
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Светлана Павлова Стоянова – 250 часа за упражнения по Българска  литература от 
Освобождението до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

Диляна Радославова Петрова – 300 часа упражнения по Българска литература  (Старобългарска 
литература), с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

д-р Калина Емилова Захова – 350 часа упражнения по  Увод в литературната теория, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Борислав Славов Борисов – 500 часа упражнения по МОБЕ, Хоспетиране и Участие в 
педагогическата практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Марин Стоянов Кадиев – 400 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

Красимира Танева Танева - 500 часа упражнения по МОБЛ, Хоспетиране и Участие в 
педагогическата практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Иван Атанасов Чолаков – 300 часа Участие в хоспетиране и Педагогическата практика по МОБЛ, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1.  Доц. д-р Гено Недялков Генов – 300 часа  лекции по Антична литература и Западноевропейска 

литература в специалностите БЕИ, БЕРЕ (поток) и БФ задочно обучение и БЕНЕ, БЕФЕ, БЕАЕ (поток) 
редовно обучение, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

2. Соня  Красимирова Александрова – 300 часа  упражнения по Западноевропейска литература за 
специалностите БФ ред., СФ, Балканистика и БЕНгр.Е, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

3. Здравко Трифонов Дечев - 250 часа упражнения по Българска възрожденска литература със 
студентите от 2 курс БФ и СФ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

4.  Шинка Георгиева Дичева  - 400  часа упражнения по Българска литература от Освобождението 
до  Първата световна война – БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕИ, СФ, Етнология, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

5.  Докторант Милена Георгиева Динева – 200 часа упражнения по Българска възрожденска 
литература със студентите от 2 курс в специалностите БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕНгр.Е, БЕИЕ, БЕИ и 
Етнология, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

6.  Доц. д-р Светлана Стойчева – 300 часа лекции по Литература за деца и юноши в специалностите 
ПНУП, НУПЧЕ и Специална педагогика редовно обучение, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

7.  Доц. д-р Юлия Христова Николова – 300 часа лекции по Български фолклор  в специалностите 
БФ задочно и БЕНЕ, БЕФЕ – редовно и избираеми дисциплини в ІV курс БФ, с тарифна ставка 5.50 лв. на 
час упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов -  250 часа лекции /500 часа упражнения/ по История на 

сърбохърватската литература със специалност “Славянски филологии” и Славянски литератури с БФ – 
Р.О., 3, 4 и 5 курс. 55 часа лекции  /110 часа упражнения/, Славянски литератури със специалността 
“Българска филология” – 3 курс З.О.  Общо – 305 часа лекции /610 часа упражнения/ - бивш съвместител, 
с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Ничка Георгиева Бечева – 130 ч. Лекции /260 часа упражнения/ по Теория на превода и 
Преводаческо ателие /сърбохърватски език/ със специалност “Славянски филологии”, трети и пети курс 
/бивш съвместител/, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение 

Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 300 часа лекции /600 часа упражнения/ по История на 
полската литература, специалност “Славянски филологии” 3, 4 и 5 курс /бивш съвместител/, с тарифна 
ставка 6.00 лв. на час упражнение 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 60 часа упражнение по Практически словенски език, 
специалност „Славянска филология”, 5 курс, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

Гл. ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 160 часа лекции /320 часа упражнения/ по Теоретичен 
курс – чешки език и Историческа граматика на чешкия език, “Славянски филологии” , 4 и 5 курс, с тарифна 
ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

Хон. ас. Борислав Славов Борисов – 200 часа упражнения по Историческа граматика на чешкия 
език и Практически чешки език, специалност “Славянски филологии” , 4 курс, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение. 

Хон.ас. Иван Христев Вълев  - 240 часа упражнения по “Практикум по превод” и Практически 
полски език /втори славянски/, специалност “Славянски филологии”, с тарифна ставка 4,50 лв. на час 
упражнение. 

Хон. ас. Ралица Йорданова Стайкова – 70 часа упражнения по История на чешката литература, 
специалност “Славянски филологии”, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 40 от 174  
 към началото 

Хон.ас. Роза Тодорова Станкевич – 60 часа упражнения по Белоруски език и литература , 
специалност “Славянски филологии”, 5 курс, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Хон.ас. Евелина Колева Грозданова – 300 часа упражнение по Сърбохърватски език, специалност 
“Славянски филологии”, 1 и 5 курс СФ и 2 курс БФ, с тарифна ставка 4,50лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
Проф.д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 150 часа по Морфология на съвременния руски език със 

студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – редовно обучение, с тарифна 6,50 лв на час упражнение. 
Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер (СУ „Св. Климент Охридски”) – 150 часа по 

Лингвокултурология (избираема дисциплина за студентите от V курс РФ – задочно обучение и ІІ РФ – 
редовно обучение, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа по Руски фолклор и Стара руска литература със 
задочни и редовни студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, тарифна ставка 5,50 лв. на час 
упражнение. 

Доц. Милена Петкова Калудова – 400 часа по Руска литература на 19 век със  студентите от 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – редовно обучение,  Факултативна дисциплина със студентите от РФ – 
задочно обучение и Практически курс по руски език със задочни и редовни студенти, с тарифна ставка 
5,00 лв. на упражнение. 

Д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа по Руска литература на 20 век, с тарифна ставка 5,00 
лева на час упражнение и 120 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение) 

Д-р Наталия Василева Христова – 200 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти от 
специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Д-р Милена Иванова Стойкова  - 500 часа по практически курс по руски език с редовни студенти от 
специалностите РФ, БЕРЕ, с тарифна ставка4,50 лв. на час упражнение. 

Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 300 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 
Фонетика и Лексикология на СРЕ със задочни и редовни студенти, с тарифна ставка 4,00 лв на час 
упражнение. 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 200 часа по Практически курс по руски език със задочни и 
редовни студенти, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

Гл.ас. Петранка Драганова Савова – 100 часа по Практически курс по руски език със задочни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 300 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4,00 лв. на  час упражнение. 

Елена Владимирова Тодорова (учителка по руски език в ГПЧЕ „Ив. Вазов”) – 300 часа по Руски език 
със студентите от специалности Славянска Филология и Българска филология, с тарифна ставка 4,00 лв. 
на час упражнение. 

Катедра по немска и френска филология: 
доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 250 часа лекции и упражнения по Методика на обучението по 

френски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Жозиан Батайар – френски лектор – 200 часа упражнения по Разговор и Писмени упражнения на 

съвременния френски език, с тарифна ставка 2.50 лв. на час упражнение и 25 часа в Обществено-
политически модул в магистърска програма, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

гл. ас. д-р Петър Иванов Моллов – 300 часа лекции и упражнения по Испанска литература I и II 
част, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Александер Пердомо Родригес – 200 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна 
ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Людмила Борисова Илиева – 60 часа лекции по Теория на превода на испански език, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Павлина Стефанова Стефанова – 150 часа лекции по Методика на обучението по немски 
език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Даниела Тотева Стойчева – 150 часа лекции по Методика на обучението по немски език, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

гл. ас. Юрий Петрович Илин – 400 часа лекции по Морфология и Синтаксис на съвременния немски 
език и лекции по Лексикология на съвременния немски език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
Доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – СУ – Нова английска литература – лекции – 120 часа в 

упражнения, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
Доц. д-р Людмила Константинова Костова - ВТУ “Св.св Кирил и Методий” – лекции по Просвещение  

- 60 часа  в упражнения, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение 
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Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ ”Св.Климент Охридски” –-Лекции по Лексикология на САЕ  
и Фонетика на САЕ - 120 часа в упражнения, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

Д-р Снежа Цонева Матюсън – Практически английски език и избираеми дисциплини -  500  часа 
упражнения, с тарифна ставка 7.00 лв. на час за избираема или факултативна дисциплина;  

Д-р Васил Димитров Стоянов -  упражнения  по Избираема дисциплина и Практически английски 
език - 400 часа  упражнения, с тарифна ставка 7.00 лв. на час за избираема или факултативна 
дисциплина; 

Гл. ас. Румяна Боянова Пенева – Американска  литература -  упражнения  и Практически английски 
език - 800 часа в упражнения, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Татяна Недялкова Златарева – упражнения по Историческа граматика  и Практически английски 
език– 400 часа упражнения, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Бистра Димитрова Поповска – 400 часа упражнения Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение. 

Анелия Георгиева Ставрева -  600 упражнения  по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение. 

Вивиан Саркис Арабян  - 600 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение. 

Джеймс Едуард Дей - 300 часа упражнения  по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 
лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  за хоноруван преподавател  Трейси Ванкура за  учебната 
2008-2009 година.  

Г-ца Трейси Ванкура е  изпратена по програмата  за образователен обмен  със САЩ  –  School for 
International Training  и  е  със  статут  на   English Language Fellow.  Съгласно  установената спогодба, г-ца 
Трейси Ванкура е включена  в листата на Министерството на външните работи  за чуждестранни 
преподаватели, работещи в България. Университетът ще й предостави  работно място и заплащане  в 
съответствие с академичния й статут. 

Г-ца Трейси Ванкура ще провежда семинари по практически английски език със студенти от 
специалностите  Английска филология, Български език и английски език  и  Руски език и английски език и 
задължително избираеми Спецкурсове за специалност Английска филология – редовно обучение   - общо 
700 часа за цялата учебна година. Хонорарът  й да възлиза на 7.00 лева на час   упражнение. 

Разходите по пребиваването й – пътни и квартира ще бъдат поети от програмата  School for 
International Training . 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  следните  хонорувани лектори  за    редовна магистърска 
програма  и  задочни магистърски програми за учебната  2008 -2009  година  към 
катедрата по Английска филология : 

Доц. д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели за специалност „Български език и 
история” (задочно обучение): 

проф. дин Петър Димитров Ангелов – 100 часа упражнения по Средновековна българска история, с 
тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

проф. дин Стефка Христова Петкова – 50 часа упражнения по Архивистика, с тарифна ставка 7.00 
лв. на час упражнение. 

проф. дин Желязко Димитър Стоянов – 40 часа упражнения по Увод в историческото познание, с 
тарифна 7.00 лв. на час упражнение. 

ст. н. с. II ст. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 100 часа упражнения по Най-нова българска история и 
Геополитика на съвременните Балкани, с  тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

н. с. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Етнология, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

д-р Мина Колева Маринова – 200 часа упражнения по Най-нова българска история, Хоспетиране и 
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 42 от 174  
 към началото 

хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – 100 часа упражнения по Методика на обучението по история, 
Хоспетиране, Преддипломна педагогическа практика и Интегриран практико-приложен изпит, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната таблица  за приравняване на точките от тест 
TOEFL към оценки по шестобалната система за приемния изпит по английски 
език на ПУ „Паисий Хилендарски”: 

 
точки  оценка точки оценка точки оценка 

60 3.00     

61-62 3.10 81-82 4.10 101-102 5.10 

63-64 3.20 83-84 4.20 103-104 5.20 

65-66 3.30 85-86 4.30 105-106 5.30 

67-68 3.40 87-88 4.40 107-108 5.40 

69-70 3.50 89-90 4.50 109-110 5.50 

71-72 3.60 91-92 4.60 111-112 5.60 

73-74 3.70 93-94 4.70 113-114 5.70 

75-76 3.80 95-96 4.80 115-116 5.80 

77-78 3.90 97-98 4.90 117-118 5.90 

79-80 4.00 99-100 5.00 119-120 6.00 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Osterreich Kooperation и 
през следващата академична 2008/ 2009 година. Маг. Биргит Лахайнер е лектор 
по Странознание  на немскоговорящите страни и по Практически немски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  90 часа по практически български език за чуждестранни 
студенти, които идват във факултета по различни програми за международен 
обмен, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Протоколчик:                                                                              ДЕКАН: 
                       (Т. Петкова)                                                                      (доц. д-р Ж. Иванов) 
 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №124/ от 27.Х.2008 г. 
Днес, 27-ми октомври 2008 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 29; хабилитиран състав 28; отсъстват 7 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема доц. д-р Жоржета Чолакова да бъде освободена от 
длъжността ръководител катедра, тъй като е избрана за заместник-декан. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Дарина Дончева Дончева за ръководител на 
Катедрата по славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на проф. дфн Георги 
Вълчев Петков с още две години (до навършване на 70 год.), съгласно решение от 
ПРОТОКОЛ №22/08.05.2006 г. на Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.18 
Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с едномесечен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”. 

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет Борислав Славов 
Борисов да бъде назначен на длъжност филолог-специалист към Катедрата по 
славянска филология, считано от 01.11.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен неплатеният отпуск на доц. д-р 
Маргарита Тодорова Славова, считано от 17.10.2008 г. до 30.06.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен неплатеният отпуск на гл. ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова, считано от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на гл. ас. Атанас Спасов Манчоров, докторант на самостоятелна 
подготовка към катедрата по английска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за периода 01.10.2007 г. – 01.09.2008 г. на редовен 
докторант Милена Георгиева Динева. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема редовен докторант Милена Георгиева Динева да бъде 
отписана с право на защита, считано от 01.09.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебния план на специализацията по Журналистика, 
който влиза в сила от учебната 2008-2009 г. 

ФС приема предложената семестриална такса от 150.00 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се обособят в самостоятелни групи по практически 
английски език чуждестранните студенти от първи, втори и трети курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Ина Здравкова Кукудева – 500 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 
Станка Димитрова Жекова – 250 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
гл. ас. д-р Емилия Михайлова Македонска – 60 часа лекции /120 часа упражнения/ по Историческа 

граматика на чешкия език с IV курс СФ, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
хон. ас. Светла Димитрова Рускова-Джерманович – 200 часа упражнения по Практически сръбски 

език с II, III, IV и V курс СФ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
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хон. ас. Борислав Славов Борисов – 300 часа упражнения по Историческа граматика на чешкия език 
и Практически чешки език с II, III и IV курс СФ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 300 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 

фонетика и лексикология на СРЕ със задочни и редовни студенти, с тарифна ставка по 4,00 лв за 
упражнение. 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 300 часа по Практически курс по руски език със задочни и 
редовни студенти, с тарифна ставка по 4,00 лв за упражнение. 

д-р Радка Николова Атанасова – 100 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти, с 
тарифна ставка по 4,50 лв за упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 300 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка по 4,00 лв за упражнение. 

Катедра по английска филология: 
Илиян Пенков Друмев – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 
Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 400 часа упражнения по Практически английски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Елизабет Огнянова Кумчева – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по немска и френска филология: 
Наталия Иванова Каспартова – 200 часа упражнения по Испански език, с тарифна ставка 4.50лв. на 

час упражнение. 
Жозиан Батайар – 200 часа упражнения по Разговор и Писмени упражнения на съвременния 

френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение и 50 часа по Обществено политически модул в 
магистърска програма, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Гюнтер Рор – 200 часа лекции и упражнения по Немска литература, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. със следните преподаватели в магистърска програма Културни и 
социални дейности в туризма: 

Проф. дин Пейо Иванов Пеев (пенсионер) - 50  часа лекции по Въведение  в туризма и  60 часа 
лекции по Управление на туризма 

Проф. дфн Инна Пелева – 30 часа по Етнокултура и медии 
Проф. д-р Георги Тодоров Сомов (ВИХВП – гр. Пловдив) – 60 часа лекции по  Туроператорска, 

агентска и транспортна дейност и 90 часа лекции по Хотелиерство и ресторантьорство 
Доц. дпн Веселин Костов Василев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Социална 

психология 
Гл.  ас. Боян Първанов Славенков (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Бизнес планиране 
Доц. д-р Стефка Иванова Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 120 часа лекции по 

Екскурзоводство, Национално значими културно-исторически дестинации  и  упражнения по Руски език в 
сферата на туризма 

Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)  - 30 часа лекции по 
Междукултурна комуникация 

Доц. д-р Живко Желев Иванов (ПУ “Паисий Хилендарски”)  – 30 часа лекции по Стратегия на 
научното изследване и 30 часа лекции  по История на туризма 

Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – 30 часа лекции по История на българската култура 
Гл.ас. д-р Надя Петрова Чернева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа по Анимация на 

туристическото обслужване 
Гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова (ПУ “Паисий Хилендарски”) –  упражнения по Руски език в 

сферата на туризма 
Гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – упражнения по Английски език в сферата на туризма 
Гл.ас. Таня Василева Атанасова - упражнения по Руски език в сферата на туризма 
Гл.ас. Иванка Танева Танева (ПУ “Паисий Хилендарски”)  -  упражнения по Немски език в сферата 

на туризма 
Гл.ас. д-р Радослава Илиева Минкова (ПУ “Паисий Хилендарски”) -   упражнения по Немски език в 

сферата на туризма 
16. Гл.ас. Соня Хмаяк Мекенян - упражнения по Френски език в сферата на туризма 
Ст. експерт Радка Атанасова Чобанова - упражнения по Руски език в сферата на туризма 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 45 от 174  
 към началото 

Еленка Йорданова Щерева  - организатор учебна дейност в Катедрата    по френска филология - 
упражнения по Френски език в сферата на туризма 

18. Адвокат Тончо Тенчев Григоров – 20 часа практикум по Правна уредба в туризма.   

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели за специалност „Български език и 
история” (задочно обучение): 

ст. н. с. II СТ. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Етнология, с тарифна ставка 5.50 лв. 
на час упражнение. 

гл. ас. д-р Пламен Василев Славов – 100 часа упражнения по Методика на обучението по история, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2007/2008 г. с гл. ас. Румяна Пенева със 120 часа курс по английски език,с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение както следва: 

Първо ниво, първи семестър – 60 часа (в упражнения). 
Второ ниво, първи семестър – 60 часа (в упражнения). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за разходите във връзка с 
публичната защита на редовния докторант Весела Христова Антонова-Гогова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сключен граждански договор за учебната 2008/2009 
г. с Александър Димитров Иванов – 30 часа упражнения по Текстовият редактор 
като инструмент за езикови изследвания, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение 
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 Протоколи за 2009 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №125/от 12.І.2009 г. 
Днес, 12-ти януари 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 27; хабилитиран състав 26; отсъстват 9 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните нови специалности за КСК 2009, придружени от 
учебни планове и квалификационни характеристики. 

 
БАКАЛАВЪР Български език и 

турски език 

Р Един по избор от: 

- Чужд език 

- Български език 

- Българска литература 

- Държавен зрелостен изпит по български език и 

литература 

- Държавен зрелостен изпит по чужд език 

(ушесторена) 

БАКАЛАВЪР Приложна 

лингвистика 

(Английски език с 

втори чужд език) 

Р Един по избор от: 

- Английски език 

- Държавен зрелостен изпит по английски език по 

коефициент 0,8 

(ушесторена) 

БАКАЛАВЪР Приложна 

лингвистика (Френски 

език с втори чужд 

език) 

Р Един по избор от: 

- Френски език 

- Държавен зрелостен изпит по френски език 

(ушесторена) 

БАКАЛАВЪР Приложна 

лингвистика (Немски 

език с втори чужд 

език) 

Р Един по избор от: 

- Немски език 

- Държавен зрелостен изпит по немски език по 

коефициент 0,67 

(ушесторена) 

БАКАЛАВЪР Лингвистика и 

информационни 

технологии 

Р Един по избор от: 

- Чужд език 

- Математика 

- Държавен зрелостен изпит по чужд език 

(ушесторена) 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на Таня Янкова Маджарова, редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на Соня Красимирова Александрова, редовен докторант към Катедрата 
по история на литературата и сравнително литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява отчета на гл. ас. Златороса Найденова Неделчева-
Белфанте, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по немска 
и френска филология, за третата година от докторантурата и я отписва с 
право на защита, считано от 12.12.2008 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява отчета на гл. ас. Мария Елисеева Зозикова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по руска филология, за първата и 
втората  година от докторантурата. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира лектор по сръбски език за академичната 2008/2009 година  
Сладжана Гостич, считано от 01.02.2009. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на лектора по 
полски език магистър Лилиана Яворска за академичната 2009/2010 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отправено искане за лектор по хърватски език до 
Министерството на Република Хърватска за академичната 2009/2010 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 12 месеца трудовият договор на Таня 
Янкова Маджарова, филолог-специалист към Катедрата по славянска 
филология. Договорът изтича на 21.02.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 6 месеца неплатеният отпуск на гл. 
ас. д-р Димитър Тодоров Кръстев, считано от 21.01.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.11 
Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) със срок 1 (един) месец от 
обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.22 
Класически езици (Новогръцки език) със срок 1 (един) месец от обнародването му 
в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Марин Стоянов Кадиев – 200 часа за участие в Държавната педагогическа практика, с тарифна 

ставка 4.00 лв. на час упражнение 
Красимира Танева Танева – 100 часа упражнения по МОБЛ, участие в Държавната педагогическа 

практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Александър Илиев Секулов – 30 часа факултативна дисциплина за III курс БФ, с тарифна ставка 

4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
доц. Милена Петкова Калудова – 400 часа по Руска литература на XIX век със студентите от 

специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – р.о. и Практически курс по руски език със задочни и редовни студенти, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 
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д-р Радка Николова Атанасова – 200 часа по Руска литература на XX век, с тарифна ставка 5.00 лв. 
на час упражнение, и 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

гл. ас. Грета Серафимова Косева – 300 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 
Фонетика и Лексикология на СРЕ с редовни и задочни студенти, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

Владислава Вескова Казълова – 400 часа по Практически курс по руски език с редовни и задочни 
студенти от специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Елена Владимирова Тодорова – 300 часа по Руски език със студентите от специалности РФ, БЕРЕ – 
з.о. и СФ и БФ – р.о., с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Бранимир Филипов Филипов – 150 часа по Методика на руски език със студентите от 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – р.о., с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
Йелена Джокович – 140 часа упражнения по Практически сръбски език със студентите от V курс СФ, 

с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Ксения Щуриц – 30 часа  по Практикум по хърватски език със студентите II, III и  IV курс СФ, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
ст. н. с. I ст. Владимир Пенчев – 120 часа лекции по Културна антропология на славяните, с 

тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
Ева Шпрагер – 8 часа упражнения по Словенската култура: между средна Европа и Балканите, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключен граждански договор за учебната 
2008/2009 г. с доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 80 часа упражнения по 
Тракология за специалност БЕИ з.о., с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключен граждански договор за учебната 
2008/2009 г. с проф. John Eade – 8 часа лекции в магистърски програми Превод и 
интеркултурна комуникация и Европейска магистратура по превод, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час лекция. 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №126/ от 23.ІI.2009 г. 
Днес, 23-ти февруари 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 29; хабилитиран състав 27; отсъстват 7 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС записва Красимира Танева Танева в задочна докторантура по 
научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по българска литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС записва Таня Станкова Бучкова в редовна докторантура по научна 
специалност 05.04.17 Български език (история на новобългарския книжовен 
език) с научен ръководител проф. дфн Диана Петрова Иванова. 

РЕШЕНИЕ: ФС записва Владислава Вескова Казълова в редовна докторантура по 
научна специалност 05.04.03 Литература на народите на СССР (Руска 
литература на XIX век). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен доцент по научна 
специалност  05.04.17 Български език (Морфология) с минимален срок 3 месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 2 (две) години трудовия договор на 
проф. дфн Иванка Тодорова Гугуланова, считано от 09.02.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 2 (две) години трудовия договор на доц. 
д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова, считано от 03.05.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 24 гласували, 24 гласа с „да”) старши асистент д-р 
Яна Атанасова Роуланд в звание „главен асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература: 
Мими Михайлова Тошева – 200 часа участие в Преддипломна педагогическа практика, с тарифна 

ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
гл. ас. Петранка Драганова Савова – 150 часа по Практически курс по руски език със задочно 

студенти от специалностите РФ и БЕРЕ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
гл. ас. Грета Серафимова Косева – 100 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти 

от специалностите РФ, БЕРЕ и РЕЗЕ, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по немска и френска филология: 
д-р Веселка Ангелова Ненкова – 150 часа упражнения по Испанска литература II част, с тарифна 

ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
д-р Петър Иванов Моллов – 150 часа упражнения по Испанска литература I част, с тарифна ставка 

6.00 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 200 часа по Теория на превода, с тарифна ставка 6.00 

лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
Стефка Йосифова Боргоджийска – 300 часа по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 

лв. на час упражнение. 
Петя Огнянова Петкова – 300 часа по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 

упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Румяна Стефанова Титерякова – 10 часа упражнения по дисциплината Национално значими 
културно-исторически дестинации в магистърска програма Културни и социални дейности в туризма. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  следните нехабилитирани преподаватели да водят 
лекционни курсове за учебната 2008/2009 г.: 

гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова – Английска литература - Романтизъм с хорариум 30 часа 
лекции и 30 часа упражнения на IV курс, специалности АФ, БЕАЕ, РЕАЕ, АЕФЕ, АЕНЕ. 
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гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров – Стара английска литература с хорариум 60 часа упражнения 
на III курс, специалности АФ, БЕАЕ, РЕАЕ, АЕФЕ, АЕНЕ. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промяна в учебния план на задочна програма Английски 
език и методика, която се състои в редуциране на програмата от 6 на 4 
семестъра. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобри нова редовна магистърска програма Английска филология – 
Превод и бизнес комуникации. Програмата е съобразена с интереса на 
завършващите бакалаври към реализация във сферата на бизнеса. Тя дава 
възможност на студентите да усъвършенстват и прилагат филологическите 
си умения и да се профилират в областта на превода като основно средство в 
съвременните бизнес комуникации, където английският се е наложил като 
основен език.  

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план  на магистърската 
програма „Лингвистика и превод” : 

От общ хорариум 770 часа да се редуцира до 710 часа за целия учебен план. 
Във връзка с това редуциране да отпаднат дисциплините Език и комуникация  и Функционална 

граматика. Тези дисциплини се водят от хонорувани преподаватели от Великотърновски университет. 

РЕШЕНИЕ: Въз основа на подписания договор между Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” и Фондация „Русский мир” за създаване на Руски ресурсен и 
информационен център на територията на Университета (Нова сграда, каб. 301 
и 302) ФС  одобрява обособяването на последния като отделна структура – 
подразделение на Филологическия факултет. Възлага на зам.декана гл. ас. д-р 
Надя Чернева разработката на Устав за дейността и структурата на центъра, 
изграждането и работата на който  ще бъде изцяло финансиран от руска 
страна. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

проф. Бистра Лазарова Ганчева – 30 часа упражнения по дисциплината Между литература и 
нелитература – факултативна дисциплина 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .03 ПРОТОКОЛ №127/ от 13.ІV.2009 г. 
Днес, 13-ти април 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 27; хабилитиран състав 26; отсъстват 9 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich Kooperation през 
академичната 2009/2010 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на Борислав Славов Борисов, редовен докторант към Катедрата по  
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертацията на задочен докторант 
Красимира Танева Танева по научна специалност 05.07.03 Методика на 
обучението по българска литература „Модел на възприемане на фолклорен 
празничен календар в 5-ти клас и приложимост в прогимназиалния курс на 
обучение по литература”, с научен ръководител доц. д-р Радослав Димитров 
Радев. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертацията на редовен докторант 
Таня Станкова Бучкова по научна специалност 05.04.17 Български език 
„Общественият дебат за изграждане на националния книжовен език през 
Българското възраждане („Цариградски вестник” 1848 – 1862 г.)”, с научен 
ръководител проф. дфн Диана Петрова Иванова.  

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет Соня 
Красимирова Александрова да бъде назначена на длъжност филолог-специалист 
към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна във формата на завършване в учебния 
план на ОКС „Бакалавър”: „Писмен държавен изпит по ...” се заменя с „Писмен 
държавен изпит по ...” или защита на дипломна работа. Редът за допускане до 
защита изисква съгласие на дипломен ръководител, среден успех от следването 
не по – малък от Мн. добър 4.50 и успех Мн. добър 5.00 по дисциплината, от която 
ще бъде дипломната работа, както и решение на съответната катедра. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
1. Мария Димитрова Миличина – 200 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка 4.00 

лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
1. Евелина Колева Грозданова – 160 часа упражнения по Сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на 

час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
1. Елена Костадинова Нейчева – 300 часа упражнения по Практически курс по руски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сключен граждански договор за учебната 2008/2009 
г. с гл. ас. Румяна Пенева със 120 часа курс по английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение както следва: 

Първо ниво, втори семестър – 60 часа (в упражнения). 
Второ ниво, втори семестър – 60 часа (в упражнения). 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява допълнително 400 часа упражнения за II семестър на 
учебната 2008/2009 година на д-р Алистър Хейз, с тарифна ставка от 10.00 лв. 
на час упражнение. 

Д-р Хейз е поел часовете на г-жа Трейси Ванкура, лектор по програма ELF към Катедрата по 
английска филология, която е пренасочена като лектор в СУ „Св. Климент Охридски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовия договор на лектора по сръбски 
език Сладжана Гостич с 1 година, считано от 01.07.2009 г.. 

Протоколчик:                                                                                   ДЕКАН: 
                       (Т. Петкова)                                                                               (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №128/ от 22.VI.2009 г. 
Днес, 22-ри юни 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 26; хабилитиран състав 26; отсъстват 10 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на задочен докторант 
Красимира Танева Танева по научна специалност 05.07.03. Методика на 
обучението по българска литература с научна тема „Модел на възприемане на 
фолклорен празничен календар в 5-ти клас и приложимост в прогимназиалния 
курс на обучение по литература”, с научен ръководител доц. д-р Радослав 
Димитров Радев. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на редовния докторант Таня 
Станкова Бучкова по научна специалност 05.04.17. Български език с научна тема 
„Общественият дебат за изграждането на националния книжовен език през 
Българското възраждане („Цариградски вестник” 1848 – 1962 г.)”, с научен 
ръководител проф. дфн Диана Петрова Иванова. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на редовен докторант 
Владислава Вескова Казълова по научна специалност 05.04.03. Литература на 
народите на СССР (Руска литература на XIX век) с научна тема „Бащи и деца” на 
И. С. Тургенев и генерационната проблематика в руския роман от първата 
половина на XIX век”, с научен ръководител доц. д-р Николай Михайлов Нейчев. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Владислава Вескова Казълова „Бащи и деца” на И. С. Тургенев и 
генерационната проблематика в руския роман от първата половина на XIX век” с 
научен ръководител доц. д-р Николай Михайлов Нейчев. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с предстоящата 
защита на доц. д-р Албена Владимирова Хранова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за гласуване в Академичния съвет 
следните такси за езикови курсове и изпити, организирани от TestDAF- център 
към Филологическия факултет: 

Курс TestDAF (100 часа) – 3.50 лв. за 1 учебен час. 
Крешкурс TestDAF, включващ тренировъчен изпит (20 часа) – 170.00лв. 
Курс за Австрийска езикова диплома (100 часа) – 3.50 лв. за 1 учебен час. 
Курс за езиково ниво B1 и B2 (60 часа) – 3.00 лв. за 1 учебен час. 
Пробен изпит TestDAF – 35.00 ЛВ. 
Тренировъчен изпит TestDAF – 50.00 лв. 
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Кандидатстудентски курсове за всички вузове (100 часа) – 3.00 лв. за 1 учебен час. 
От учебната 2009/2010 г. центърът обявява безплатен курс и консултации по немски език за 

преподаватели и служители от Пловдивския университет. 

РЕШЕНИЕ: ФС във връзка с активните международни контакти и нарастващия 
интерес към изучаването на български език от страна на чуждестранни 
студенти и частни лица приема да бъде предложен за гласуване в Академичния 
съвет летен езиков курс по Български език за чужденци през периода 20.07.2009 
г. – 07.08.2009 г. с: 

Хорариум 120 часа (60 часа аудиторни, 30 часа езикова практика и 70 часа културна програма); 
Такса: 360 евро, включваща обучения и културна програма; 
Финален изпит: писмен (тест) и устен (интервю); 
Сертификат: с 4 – 6 кредита, ниво А1/А2. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на лектор Лиляна 
Яворска с една година, считано от 01.07.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с една година неплатеният отпуск на 
гл. ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 21.09.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат направени следните корекции в учебния план на 
специалност Балканистика: 

ІІ академична година 
Да отпадне: Средновековна история (І сем. - 30/0; ІІ сем. - 30/0). 
Да се добави: 30 ч. упр. по Старогръцки език в І сем. (става 30/30); 
                       30 ч. упр. по Новогръцки език–практически курс във ІІ сем. (става 0/120). 
ІІІ академична година 
Да сменят местата си: Методика на обучението по новогръцки език и литература - 30/0 (І→ІІ сем.) 

и Избираема дисциплина 4 - 30/0 (ІІ→І сем.). 
Да отпадне: История на българския народ - 45/0. 
Да се добави: Втори балкански език - 0/45. 
ІV академична година 
Да отпадне: Нова история  (І сем. - 15/0; ІІ сем. - 30/0). 
Да се добави: Втори балкански език от VІ до Х сем. вкл. по 0/30. 
V академична година 
Да отпадне: Съвременна обща  история  (І сем. - 30/0; ІІ сем. - 30/0). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат направени следните корекции в учебния план на 
специалност Български език и новогръцки език: 

Да сменят местата си: Методика на обучението по новогръцки език и литература – ІІІ к. І сем.→ ІІІ 
к. ІІ сем. и Избираема дисциплина 1 - 0/30 ІІІ к. ІІ сем.→ ІІІ к. І сем. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат направени следните корекции в учебния план на 
специалност Български език и новогръцки език: 

Да сменят местата си: Методика на обучението по новогръцки език и литература – ІІІ к. І сем.→ ІІІ 
к. ІІ сем. и Избираема дисциплина 1 - 0/30 ІІІ к. ІІ сем.→ ІІІ к. І сем. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за асистент по научна специалност 
05.04.20. Германски езици (Историческа граматика на английския език и 
когнитивна лингвистика) със срок 1 месец от обявяването му в Държавен 
вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове за учебната 2009 – 2010 година да бъдат 
възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

гл. ас. д-р Яна Атанасова Роуланд – по Нова английска литература - Викторианство с хорариум 30 
часа лекции в редовно обучение. 
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д-р Таня Янкова Маджарова – по Славянски литератури с хорариум 120 часа лекции и по Чешка 
литература с хорариум 120 часа лекции. 

д-р Борислав Славов Борисов – по Историческа лингвистика (История на чешкия език) с хорариум 
45 часа лекции. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени на Академичния съвет следните 
промени в отчитането на часовете по Методика: 

За ръководство и проверка на всеки студент по време на текущата педагогическа практика за 
предварително консултиране, наблюдение и обсъждане на всеки урок преподавателят по методика да 
описва в индивидуалния си план 3 часа. 

Да се изработят карти за идентификация на преподавателите по методика, за  по-безпроблемен 
достъп до училищата през учебната година. 

Да се създаде система за овъзмездяване на транспортните разходи. 
Да се даде свободен достъп до телефонните номера на базовите училища. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните специализации: 

Специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Книгоиздаване” – семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Творческо писане” – семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „ Екскурзоводство” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация по превод – 2 семестъра, 250.00 лв. на семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните магистърски програми: 

 
Магистърска програма 1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална българистика 

(р.о.) 

държавна такса държавна такса държавна такса  

Актуална българистика 

(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Методика на обучението 

по български език и 

литература(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1150.00 лв 

Методика на обучението 

по български език и 

литература(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(р.о.) 

 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(з.о.) 

380.00 лв 380.00 лв 380.00 лв 1140.00 лв 

Английски език и 

методика 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Превод и бизнес 

комуникация 

420.00 лв  420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Лингвистика и превод 420.00 лв 420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Ексукрзоводство и 

културен туризъм 

400.00 лв 400.00 лв 400.00 лв 1200.00 лв 

Европейска 

магистратура по превод 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 
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Превод и интеркултурна 

комуникация 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Английски език и 

методика за ранно 

чуждоезиково обучение 

350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 1400.00 лв 

Магистърска програма 

по приложна 

лингвистика 

450.00 лв 450.00 лв 900.00 лв 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по английска филология: 
1. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 400 часа упражнения по Практически английски език, с 

тарифна ставка лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Светлана Павлова Стоянова – 260 часа за упражнения по Българска  литература от 

Освобождението до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна ставка 4. 00 лв на час 
упражнение; 

Марин Стоянов Кадиев – 300 часа упражнения по МОБЛ (педагогическа практика – редовно и 
задочно обучение), с тарифна ставка 4. 00 лв на час упражнение  

Красимира Танева Танева - 500 часа упражнения по МОБЛ, хоспетиране и участие в 
педагогическата практика, с тарифна ставка 4. 00 лв на час упражнение  

Иван Атанасов Чолаков – 400 часа участие в хоспетиране и педагогическата практика по МОБЛ, с 
тарифна ставка 4. 00 лв на час упражнение  

Данка Велчева Иванова – 250 часа упражнения по Старобългарска литeратура, с тарифна ставка 
4. 00 лв на час упражнение 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
Здравко Трифонов Дечев - 250 часа упражнения по Българска възрожденска литература със 

студентите от 2 курс БФ и СФ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Шинка Георгиева Дичева  - 400  часа упражнения по Българска литература от Освобождението до  

Първата световна война – БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕИ, СФ, Етнология, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

Милена Георгиева Динева – 200 часа упражнения по Българска възрожденска литература със 
студентите от 2 курс в специалностите БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕНгр.Е, БЕИЕ, БЕИ и Етнология, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Юлия Христова Николова – 300 часа лекции по Български фолклор  в специалностите БФ 
задочно и БЕНЕ, БЕФЕ – редовно и избираеми дисциплини в ІV курс БФ, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев - 250 часа лекционен курс по Старобългарски език и по 

История на българския език, идва от БАН – София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  
проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов - 250 часа лекции на гръцки език по Странознание на 

Гърция и Новогръцка литература, идва от СУ –София, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 
проф. дфн Светлозар Атанасов Игов - 200 часа упражнения по Сравнително литературознание - 

Балкански литератури, идва от София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 
проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 450 часа упражнения по Съвременен новогръцки език, идва 

от НБУ – София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  
проф. д-р Манфред Трумер - 80 часа упражнения по Увод в балканското езикознание, пътува от 

Пазарджик (безвъзмездно – без пътни и хонорар). 
проф. Василка Кирилова Тъпкова–Заимова - 150 часа упражнения по Византийска литература и 

текстове, пенсионер, идва от София, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
проф. дфн Мирена Христова Славова - 600 часа упражнения по Старогръцка литература, 

Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, идва от СУ – София, с тарифна ставка 7,50 лв. 
на час упражнение. 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 56 от 174  
 към началото 

доц. дфн Агим Рустем Фона - 200 часа упражнения по Албански език и Странознание на Албания, 
идва от София, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение.   

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ивона  Велчева Карачорова - 200 часа упражнения по Старобългарски език, идва от 
ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

ст.н.с. ІІ ст. д-р Мариана Петрова Цибранска–Костова - 200 часа упражнения по Старобългарски 
език, идва от ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.            

гл. ас. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова – 80 часа упражнения по Теория на превода – 
новогръцки език, идва от СУ – София, с тарифна ставка  4,50 лв. на час упражнение. 

Васил Богомилов Василев - 250 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Димитрия Петрова Желязкова - 250 часа упражнения по Увод в общото езикознание, с тарифна 
ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

Димитър Атанасов Мирчев - 400 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Мария Кокодини - 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София (без хонорар, с право на 
нощувка и пътни). 

Станимир Василев Петров - 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Станка Димитрова Жекова – 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
Доц. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Увод в компютърната лингвистика и 

Лингвистични бази данни  – идва от ИБЕ при БАН, София, с тарифна ставка по 5,50 лв. на час упражнение; 
Д-р Петя Иванова Русинова – Несторова – 200 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна 

ставка по 4,50 лв. на час упражнение; 
Мария Димитрова Миличина – 500 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка по 4,00 

лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов -  60 часа лекции /120 часа упражнения/  Славянски 

литератури с БФ – Р.О., и   130 часа упражнения Славянски литератури със специалността “Българска 
филология” – 3 курс З.О.  Общо – 250 часа упражнения - бивш съвместител 7.00 лв. 

Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 300 часа лекции /600 часа упражнения/    по История на 
полската литература, специалност “Славянска филология” 3, 4 и 5 курс /бивш съвместител, 5.50 лв. 

Гл.ас.д-р Цветанка Димчова Аврамова – 70 часа лекции /140 часа упражнения/ по Теоретичен курс 
– чешки език  “Славянска филология” , 4 и 5 курс. 5.50 лв. 

Хон.ас. Иван Христев Вълев  - 90 часа упражнения по “Практикум по превод” , специалност 
“Славянска филология” ІІІ курс и „Преводаческо ателие”, „Славянска филология V курс . /4.50 лв/ 

Хон. ас. Ралица Йорданова Стайкова – 70 часа упражнения по История на чешката литература, 
специалност “Славянски филологии” /4.00лв./ 

Хон.ас. Роза Тодорова Станкевич – 60 часа упражнения по Белоруски език и литература , 
специалност “Славянски филологии”, 5 курс /4.50 лв./ 

Хон.ас. Евелина Колева Грозданова – 280 часа упражнение по Практически сръбски език език, 
специалност “Славянски филологии”, 1 курс СФ, 2 курс БФ, з.о. и втори славянски език с ІІ к. СФ /4.50лв./  

хон.ас. Светла   Димитрова  Джерманович – 70 часа упр. по Практически сръбски език с І курс СФ. 
/4.50 лв/. 

доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 60 ч. лекции /120 часа упражнения/  по Културна 
антропология на славяните с І курс СФ /5.50лв./. 

Катедра по руска филология: 
Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер (СУ „Св. Климент Охридски”) – 150 часа по 

Лингвокултурология (избираема дисциплина за студентите от І курс БЕРЕ – задочно обучение) и 
Руската менталност, отразена в пословиците (избираема дисциплина за ІV РФ – РО) (по 6,50 лв за час 
упражнение). 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа по Руски фолклор и Стара руска литература със 
задочни и редовни студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ (по 6,00 лв за час упражнение). 

Доц. Милена Петкова Калудова – 200 часа лекции по Руска литература на 19 век със студентите от 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – редовно обучение, и упражнения по практически курс по руски език със 
задочни и редовни студенти (по 5,50 лв за упражнение). 

Д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа по Руска литература на 20 век (по 5,50 лева за час 
упражнение)  и 100 часа по практически курс по руски език (по 5,00 лева за час упражнение)  
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Елена Костадинова Нейчева – 300 часа по практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ (по 4,50 лв за час упражнение).  

Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 200 часа по практически курс по руски език и упражнения по 
фонетика и лексикология на СРЕ със задочни и редовни студенти (по 4,50 лв за час упражнение). 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 200 часа по практически курс по руски език със задочни и 
редовни студенти (по 4,50 лв за час упражнение). 

Гл.ас. Петранка Драганова Савова – 150 часа по практически курс по руски език със задочни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ (по 4,50 лв за час упражнение). 

Катедра по английска филология: 
Доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – СУ – Нова английска литература – лекции – 60 часа в 

упражнения, 6.50 за час упражнение; 
Доц. д-р Людмила Константинова Костова - ВТУ “Св.св Кирил и Методий” – лекции по 

Просвещение  - 60 часа  в упражнения, 6.50 за час упражнение; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ ”Св.Климент Охридски” –-Лекции по Лексикология на САЕ  

и Фонетика на САЕ - 120 часа в упражнения, 6.50 за час упражнение; 
Д-р Васил Димитров Стоянов -  упражнения  по избираема дисциплина и практически английски 

език - 200 часа  часа, 6.50 за час упражнение за факултативна или избираема дисциплина и 4.50 лв на час 
упражнение за практически английски; 

Гл. ас. Румяна Боянова Пенева – американска  литература -  упражнения  и практически английски 
- 800 часа в упражнения, 4.50 лв на час упражнение; 

Бистра Димитрова Поповска –– 400 часа упражнения практически английски, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Вивиан Саркис Арабян  - 600 часа упражнения по практически английски език, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Джеймс Едуард Дей - 300 часа упражнения  по практически английски език, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Илиан Пенков Друмев -  упражнения  по практически английски език - 400 часа  часа упражнения, 
4.50 лв на час упражнение; 

Емилия Радостинова Илиева - Живкова – практически английски език- 400 часа в упражнения, 
4.50 лв на час упражнение; 

Елизабет Огнянова Кумчева - практически английски език- 400 часа в упражнения, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Стефка Боргоджийска - практически английски език - 400 часа  часа упражнения, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Петя Стефанова Огнянова  - практически английски език - 400 часа в упражнения, 4.50 лв на час 
упражнение; 

Катедра по немска и френска филология: 
проф. дфн Евгения Тодорова Вучева – 100 часа лекции по Стилистика на СИЕ, с тарифна ставка 

7.00 лв на час упражнение. 
доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 320 часа лекции и упражнения по Методика на обучението по 

френски език, Методика на обучението по немски език, Методика на обучението по испански език, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Петър Иванов Моллов – 150 часа упражнения по Испанска литература I част, с тарифна 
ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа лекции по Теория на превода, с тарифна 
ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

гл. ас. д-р Юрий Петрович Илин – 400 часа лекции по Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, 
Лексикология на СНЕ, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.  

д-р Веселка Ангелова Ненкова – 300 часа упражнения по Испанска литература II част, 
Морфология на СИЕ, Синтаксис на СИЕ, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Наталия Иванова Каспартова – 200 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет следните решения, отнасящи се до финансови и кадрови във 
Филологическия факултет: 

Да  се разреши изплащането на наднормени часове за щатните преподаватели в размер на до 240 
часа над признатия в индивидуалния план норматив  
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Мотиви: в сегашния статут факултетният бюджет е все по-силно обвързан с фонд работна заплата, 
което прави изплащането на наднормативните часове неосъществимо; от своя страна това положение 
демотивира преподавателите да планират повече часове, а това пък води до увеличаване броя на 
хоноруваните преподаватели, на които тези часове безусловно се изплащат  плюс в някои случаи и 
пътни, а също така и часове за изпитани студенти без прилагане на границата от 150 студента, валидна 
нелогично само за щатни преподаватели. Наднормативните часове са една от малкото форми на 
диференцирано и справедливо заплащане за положен труд. 

Резултат: гарантираното изплащане на наднормативните часове ще направи по-ефикасна, по-
контролируема и по-евтина учебната дейност 

Да  не бъдат подновявани гост-професорските договори на преподаватели във факултета, които 
ще изтекат на 30.VІ.2009 до края на учебната 2009/2010 година.  

На тези преподаватели да бъде предложен хонорар, както следва: 
за един учебен час лекция - 20 лв.  
за един учебен час упражнение - 10 лв. 
Предложението е гласувано със 15 „за”, 3 „не”, 8 „въздържал се” 
Да се прекрати заплащането на пътните разходи и разходите за нощувки на преподаватели на щат 

във факултета. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 26 гласували, 24 гласували с „да”, 2 невалидни 
бюлетини) ас. д-р Милена Иванова Стойкова в звание „старши асистент д-р”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра „Обща история и археология”: 
ст.н.с. II ст. д-р Ангел Янков Янков – 60 часа упражнения по Избираема дисциплина 2 (Българска 

етнология или Етнография на България), с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражнения по Хоспетиране, Текуща педагогическа 

практика и Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Доц. д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски” 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2008 – 2009 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – гост-професор по НКП:2311, 
в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на Академичния 
съвет. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .05 ПРОТОКОЛ №129/ от 13.VII.2009 г. 
Днес, 13-ти юли 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 27; хабилитиран състав 26; отсъстват 9 човека (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2008 – 2009 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Тодор Апостолов Бояджиев – гост-професор по 
НКП:2311, в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на 
Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2008 – 2009 г., 
на пълен норматив, с гл. а.с д-р Дейвид Брус Дженкинс – гост-преподавател по 
НКП:2311, в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на 
Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за обучението на свободен докторант годишна такса 
равна на издръжката от държавната субсидия на един студент от същото 
направление и държавната семестриална такса, заплащана в ПУ „Паисий 
Хилендарски”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Osterreich Kooperation и 
през следващата академична 2008/ 2009 година. Маг. Татяна Деканоидзе е 
лектор по Странознание  на немскоговорящите страни и по Практически немски 
език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове за учебната 2009 – 2010 година да бъдат 
възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

гл. ас. д-р Аделина Любомирова Странджева – по Български фолклор за специалности БФ, БЕИ, 
БЕАЕ, БЕРЕ, БЕИЕ I курс редовно обучение; БЕИ, БЕРЕ I курс задочно обучение; Литература за деца и 
юноши – БЕИ, БФ, БЕРЕ II курс задочно обучение. 

гл. ас. д-р Дияна Василева Николова – по Антична литература за БФ I курс редовно и задочно 
обучение; Антична и западноевропейска литература за Балканистика, БЕНгрЕ, БЕАЕ, БЕИЕ, БЕНЕ, БЕФЕ II 
и III курс редовно обучение. 

ас. д-р Гергина Василева Кръстева – по Българска литература от Освобождението до Първата 
световна война за БФ III курс задочно обучение. 

гл. експерт д-р Соня Красимирова Александрова – Западноевропейска литература за БФ II курс 
задочно обучение; Антична и западноевропейска литература за БЕРЕ, БЕИ III курс задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в учебните планове на всички 
специалности от Филологически факултет: 

Всички курсове от специализациите във Филологически факултет да се признават за 
Факултативни дисциплини със съответния брой кредити. 

Езикови курсове, които не се изучават в съответната бакалавърска или магистърска програма, 
проведени от Център за езици и интеркултурна комуникация, се признават за Факултативни 
дисциплини със съответен брой кредити. 

„Заверка” се заменя с „продължава”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните магистърски програми: 

 
Магистърска програма 1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална българистика 

(р.о.) 

държавна такса държавна такса държавна такса  

Актуална българистика 

(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Методика на обучението 

по български език и 

литература(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1150.00 лв 

Методика на обучението 400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 
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по български език и 

литература(з.о.) 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(р.о.) 

 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(з.о.) 

380.00 лв 380.00 лв 380.00 лв 1140.00 лв 

Английски език и 

методика за ранно 

чуждоезиково обучение 

350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 1050.00 лв 

Превод и бизнес 

комуникация 

420.00 лв  420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Лингвистика и превод 420.00 лв 420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Ексукрзоводство и 

културен туризъм 

400.00 лв 400.00 лв 400.00 лв 1200.00 лв 

Европейска 

магистратура по превод 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 

 

Превод и интеркултурна 

комуникация 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Английски език и 

методика 

 

350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 1400.00 лв 

Магистърска програма 

по приложна 

лингвистика 

450.00 лв 450.00 лв 900.00 лв 

 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  100 часа по практически български език за 
чуждестранни студенти, които идват във факултета по различни програми за 
международен обмен, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде обявен конкурс за редовен доцент по научна 
специалност 05.04.06 – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 
Азия и Австралия (Американска литература) със срок 3 (три) месеца от 
обявяването му в Държавен вестник. . 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
проф. дфн Иван Калчев Добрев – 400 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна 

ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
Марта Любенова Перчева - 400 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна ставка 

5.00 лв. на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .06 ПРОТОКОЛ №130/ от 26.X.2009 г. 
Днес, 26-ти октомври 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 27; хабилитиран състав 26; отсъстват 9 души (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
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ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 26 гласували, 26 гласували с „да”) асистент д-р 
Гергина Василева Кръстева в звание „старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 26 гласували, 26 гласували с „да”) асистент д-р Борян 
Георгиев Янев в звание „старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 26 гласували, 26 гласували с „да”) асистент д-р Ани 
Иванова Кемаловa в звание „старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън за редовен асистент 
по научна специалност 05.04.20 Германски езици (Историческа граматика на 
английския език и когнитивна лингвистика). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 1 година трудовия договор на Борислав 
Славов Борисов на длъжността филолог-специалист към Катедрата по 
славянска филология, считано от 10 ноември 2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 1 година неплатения отпуск на доц. д-р 
Маргарита Тодорова Славова поради продължаване на трудовия и договор като 
лектор в гр. Познан, Полша, считано от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде зачислен на свободна докторантура по научна 
специалност 05.04.01. Теория и история на литературата Ангел Николов 
Тарашев с темата: „За една дихотомия на повествованието 
(Литературнокомуникационни аспекти)” с научен ръководител проф. дфн Огнян 
Стефанов Сапарев, разгледани и приети на катедрено заседание от 15.07.2009 г. 
със Заповед Р 33/1817 от 08.07.2009 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променено наименованието на магистърска 
програма от „Европейска магистратура по превод” на „Превод за европейските 
институции”. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява преработения учебен план на Специализация „Туризъм”. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява часовете по дисциплината Византийска литература и 
текстове (трета академична година в учебните планове на специалностите 
„Балканистика” и „Български език и новогръцки език”) да бъдат събрани 
еднократно за настоящата учебна година във втори семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява часовете по дисциплината Византийска литература и 
текстове (трета академична година в учебните планове на специалностите 
„Балканистика” и „Български език и новогръцки език”) да бъдат събрани 
еднократно за настоящата учебна година във втори семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – 250 часа упражнения по Старогръцка литература и по 

Латински език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
2. Иванка Георгиева Ламбрева – 400 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 
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3. Петрана Йовчева Тотева – 200 часа упражнения по Старогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. 
на час упражнение. 

4. Рамазан Чери – 400 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на 
час  упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
д-р Елена Ремова Стоянова – 400 часа упражнения по Практически хърватски език, с тарифна 

ставка 6,00 лв. на час упражнение. 
гл. ас. Данута Матишак Найденова – 150 часа упражнения по Полска литература, с тарифна ставка 

4,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Доц. Милена Петкова Калудова – 200 часа лекции по Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 

5,50 лв. на час упражнение 
Д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 5,00 

лева на час упражнение.  
Елена Костадинова Нейчева - 300 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 

лева на час упражнение.  
Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 150 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 

Фонетика и Лексикология на СРЕ, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  
Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 

лева на час упражнение.  
Катедра по английска филология: 
Д-р Алистър Хейз -  600 часа   за  Факултативна или избираема дисциплина и за Практически 

английски, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 
Д-р Снежа Цонева Матюсън - 100 часа упражнения  за  Факултативна или избираема дисциплина и 

Практически английски език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 
Стефка Боргоджийска – 800  часа  по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час 

упражнение; 
Иван Йорданов Костурков  - 800 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв на час упражнение; 
Даниела Василева Христова - 400 часа упражнения  по Практически английски език,  с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по немска и френска филология: 
Джесика Сиаботару Равачи – 500 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна ставка 

5,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2008/2009 г. със следните преподаватели: 

1.  Проф. дин Пейо Иванов Пеев (пенсионер) - 50 часа лекции по Въведение  в туризма и  60 часа 
лекции по Управление на туризма 

Проф. д-р Георги Тодоров Сомов (ВИХВП – гр. Пловдив) – 60 часа лекции по Туроператорска, 
агентска и транспортна дейност и 90 часа лекции по Хотелиерство и ресторантьорство 

Проф. дпн Веселин Костов Василев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Социална 
психология 

Доц. д-р Стефка Иванова Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 120 часа лекции по 
Екскурзоводство, Национално значими културно-исторически дестинации  и  упражнения по Руски език 
в сферата на туризма 

Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)  - 30 часа лекции по 
Междукултурна комуникация 

Доц. д-р Живко Желев Иванов (ПУ “Паисий Хилендарски”)  – 30 часа лекции по Стратегия на 
научното изследване и 30 часа лекции  по История на туризма 

Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – 30 часа лекции по История на българската култура и 
упражнения по Руски език в сферата на туризма 

Гл.ас. д-р Надя Петрова Чернева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа по Анимация на 
туристическото обслужване 

Гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова (ПУ “Паисий Хилендарски”) –  упражнения по Руски език в 
сферата на туризма 

Гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – упражнения по Английски език в сферата на туризма 
Гл.  ас. Боян Първанов Славенков (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Бизнес 

планиране 
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Гл.ас. Таня Василева Атанасова – упражнения по Руски език в сферата на туризма 
Гл.ас. Иванка Танева Танева (ПУ “Паисий Хилендарски”)  -  упражнения по Немски език в сферата 

на туризма 
Гл.ас. д-р Радослава Илиева Минкова (ПУ “Паисий Хилендарски”) -   упражнения по Немски език в 

сферата на туризма 
Гл.ас. Соня Хмаяк Мекенян - упражнения по френски език в сферата на туризма 
Ст. експерт Радка Атанасова Чобанова - упражнения по Руски език в сферата на туризма 
Еленка Йорданова Щерева  - организатор учебна дейност в Катедрата по френска филология - 

упражнения по френски език в сферата на туризма 
Адвокат Тончо Тенчев Григоров – 20 часа практикум по Правна уредба в туризма.   

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по обща история и археология: 
доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 80 часа упражнения по Тракология, с тарифна ставка 5,50 лв. на 

час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на Ангел Маринов Маринов, редовен докторант към Катедрата по  
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за лектор по турски език за учебната 2009/2010 г. доц. д-р 
Бекир Каябашъ. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .07 ПРОТОКОЛ №131/ от 30.XI.2009 г. 
Днес, 30-ти ноември 2009 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 20; хабилитиран състав 20; отсъстват 16 души (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на лектора по 
полски език магистър Лилиана Яворска за академичната 2010/2011 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.06. 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Славянски литератури и история на чешката литература) с едномесечен срок 
от обнародването му „Държавен вестник”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема таксата за полагане на изпит TestDaF за 2010 година да 
бъде променена на 130 евро, респ. 260.00 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по руска филология: 
Надя Любенова Паунова – 250 часа за участие в Практически курс по руски език, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета на Центъра за езици и интеркултурна 
комуникация за периода 2007 – 2009 година. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 
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 Протоколи за 2010 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №132/ от 08.II.2010 г. 
Днес, 8-ми февруари 2010 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 22; хабилитиран състав 21; отсъстват 14 души (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС избира Канелия Георгиева Колева за редовен докторант по 05.07.03 
Методика на обучението по българска литература с научен ръководител доц. д-р 
Радослав Димитров Радев. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Екатерина Иванова Петкова за редовен докторант по 
05.07.03 Методика на обучението по българска литература с научен 
ръководител проф. дфн Инна Иванова Пелева.  

РЕШЕНИЕ: ФС избира Ана Иванова Маринова за редовен докторант по 05.04.01 
Теория и история на литературата (Теория на литературата) с научен 
ръководител доц. д-р Атанас Вангелов Бучков. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира  Екатерина Станимирова Стойчева за редовен докторант 
по 05.04.02 Българска литература (Стара българска литература) с научен 
ръководител проф. дфн Георги Вълчев Петков. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Шинка Георгиева Дичева-Христозова за редовен докторант 
по 05.04.02 Българска литература (Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война) с научен ръководител доц. д-р Живко Желев 
Иванов. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Петя Сашева Клинкова за редовен докторант по 05.04.09 
Фолклористика (Славянски фолклор) с научен ръководител доц. д-р Владимир 
Георгиев Пенчев. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Елисавета Ненчева Ненчева за редовен докторант по 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Южнославянски литератури) с научен ръководител проф. дфн Георги Вълчев 
Петков. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Илиана Георгиева Новак за редовен докторант  по 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска 
литература) с научен ръководител доц. д-р Калина Бахнева Бахнева. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Мина Георгиева Стойнова за редовен докторант по 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска 
литература) с научен ръководител проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Евелина Колева Грозданова за редовен докторант по 
05.04.18 Славянски езици (Съвременен хърватски език) с научен ръководител доц. 
д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира  Виолета Йорданова Георгиева  за редовен докторант по 
05.04.17 Български език (Синтаксис) с научен ръководител доц. д-р Петя 
Николова Бъркалова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третата година, утвърждава отличната 
оценка и отписва с право на защита гл. ас. Мария Елисеева Зозикова – докторант 
на самостоятелна подготовка към Катедрата по руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за първата година на Таня Станкова Бучкова – 
редовен докторант към Катедрата по български език. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Владислава Вескова Казълова – редовен докторант към Катедрата по 
руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за първата година на Красимира Танева Танева – 
задочен докторант към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.06. 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Антична и западноевропейска литература и сравнително литературознание) с 
едномесечен срок от обнародването му „Държавен вестник”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.18 
Славянски езици (История на чешкия език и практически чешки език) с 
едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник”. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за издаване на автореферат на гл. ас. 
Дейвид Брус Дженкинс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен неплатеният отпуск на гл. ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова, считано от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с две години трудовият договор на доц. 
д-р Стефка Иванова Георгиева, считано от 31.01.2010 г., поради навършване на 
65-годишна възраст. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с 6 месеца трудовият договор на главен 
експерт д-р Таня Янкова Маджарова с право да провежда лекции, считано от 
21.02.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 21 гласували, 15 гласа с „да”, 3 гласа „не”, 2 „бели 
бюлетини”, 1 „невалидна бюлетина”) асистент Райна Василева Петрова в звание 
„старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС повишава (от 21 гласували, 20 гласа с „да”, 1  „бяла бюлетина”) 
асистент д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън  в звание „старши асистент”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Красимира Танева Танева – 200 часа упражнения по МОБЛ, Хоспетиране и Преддипломна 

педагогическа практиа, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 
Канелия Георгиева Колева – 270 часа упражнения по МОБЛ, Хоспетиране и Преддипломна 

педагическа практика, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов - 150 часа упражнения по Византийска литература и 

текстове, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 
Станка Димитрова Жекова – 500 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по български език: 
доц. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Езикови технологии със студентите от 

специалност Лингвистика с ИТ, София, с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение; 
д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални библиотеки със студентите от 

специалност Лингвистика с ИТ, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение; 
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Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки със студентите от 
специалност Лингвистика с ИТ, с тарифна ставка по 6,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
Светла Димитрова Джерманович – 120 часа по Практически сръбски език със специалността 

Славянска филология, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
доц. Милена Петкова Калудова – 200 часа лекции и упражнения по Руска литература на 19 век със 

студентите от специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – редовно обучение, с тарифна ставка 5,50 лв. на час 
упражнение 

д-р Радка Николова Атанасова – 200 часа по практически курс по Руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 5,00 лева на час упражнение.  

Елена Костадинова Нейчева - 200 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

гл.ас. Грета Серафимова Косева – 150 часа по Практически курс по руски език и упражнения по 
Фонетика на СРЕ със задочни и редовни студенти, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 150 часа по Практически курс по руски език със задочни и 
редовни студенти, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

Надя Любенова Паунова – 100 часа по Практически курс по руски език с редовни студенти, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

Мина Георгиева Стойнова – 100 часа упражнения по Руска литература на 19 век със студентите от 
ІІ курс Славянска филология, Български език и английски език, Български език и френски език, с 
тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение . 

Антон Петров Петров - 100 часа упражнения по Руска литература на 19 век със студентите от ІІ 
курс Български език и история, Български език и немски език, Български език и испански език, 
Български език и новогръцки език, с тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение . 

Бранимир Филипов Филипов – 50 часа  упражнения по Методика на обучението по руски език, с 
тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1.   Елизабет Огнянова Кумчева  -  600 часа  упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение;  
Ралица  Петрова Кунчева  -  250 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение; 
Петя Стефанова Огнянова  - 250 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори в магистърска 
програма Културни и социални дейности в туризма за учебната 2009/2010 г. със 
следните преподаватели: 

гл.ас. д-р Галина Мирчева Илиева - 15 часа лекции по Интернет технологии в туризма (избираема 
дисциплина) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  за хоноруван преподавател  Лорън МакКонъл за  ІІ 
семестър на учебната 2009-2010 година.  

Г-жа  д-р Лорън МакКонъл е  изпратена по програмата  за образователен обмен  със САЩ  –  
Fulbright  е  със  статут  на   хабилитиран преподавател - доцент в Централен университет в Мичигън - 
САЩ.  Съгласно  установената спогодба, доц. д-р  Лорън МакКонъл е включена  в листата на 
Министерството на външните работи  за чуждестранни преподаватели, работещи в България. 
Университетът ще й предостави  работно място и заплащане  в съответствие с академичния й статут. 

Доц. д-р  Лорън МакКонъл ще провежда лекции и семинарни занятия със студенти от специалност  
Английска филология,  в  следните  задължително избираеми курсове :  

 -  Интерпретативен пърформанс на литература; 
Съвременна американска драма; 
Съвременни британски и американски  жени-драматурзи след ІІ-рата световна война. 
Моля да бъдат одобрени общо 200 часа за  ІІ семестър на 2009-2010  учебна година.  ФС приема  

хонорарът  й да възлиза на 10 лева на час   упражнение. 
Разходите по пребиваването й – пътни и квартира ще бъдат поети от програмата Fulbright  . 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна в учебния план на специалността 
Балканистика II курс като лекциите по Интеркултурна комуникация (30 часа) 
бъдат преместени от летния семестър на 2009/2010 година в зимния семестър 
на 2010/2011 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема промяна в учебния план на специалностите Немски език и 
испански език и Немски език и новогръцки език, като в I курс II семестър се 
включи дисциплината Лексикология на съвременния немски език (30 часа лекции 
и 15 часа упражнения). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в съществуващия до момента учебен 
план на специалност Приложна лингвистика (във всички комбинации с 
английски език): 

1. Увеличаване на корпуса практически английски език – 120 часа за сметка на съществуващия 
самостоятелен курс по специализиран превод (икономически и юридически) 

2. Курсът по Странознание на САЩ да има лекции в размер на 15 часа и упражнения в размер на 15 
часа. Общ хорариум 30 часа със запазване на същите кредити. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначена Марта Любенова Перчева като гост-
преподавател по Турски език (практически курс), считано от 15.02.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначена Марта Любенова Перчева като гост-
преподавател по Турски език (практически курс) по НКП:2311, в съответствие с 
Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на Академичния съвет, считано от 
15.02.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита специалност Английски език и физика и 
приема учебния план на специалността. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде намален годишния норматив на доц. д-р Ирина 
Димитрова Чонгарова от 360 часа на 180 часа. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №133/ от 26.IV.2010 г. 
Днес, 26-ти април 2010 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 21; хабилитиран състав 20; отсъстват 14 души (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променен шифърът на докторант Петя Сашева 
Клинкова от 05.04.09 Фолклористика (Славянски фолклор) в 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Шинка Георгиева Дичева-Христозова по научна специалност 05.04.02 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до Първата 
световна война) „1894 – 1895  - отношения между литературното и 
политическото”, с научен ръководител доц. д-р Живко Желев Иванов. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Евелина Колева Грозданова по научна специалност 05.04.18 Славянски 
езици (Съвременен хърватски език) „Формиране на правописните норми у 
хървати и сърби (в контекста на книжовните сърбо-хърватски 
взаиомоотношения)”, с научен ръководител доц. д-р Славка Трайкова Величкова. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Елисавета Ненчева Ненчева по научна специалност 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Южнославянски литератури) „Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в 
репертоара на южнославянските (сръбски и български) кодекси”, с научен 
ръководител проф. дфн Георги Вълчев Петков. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Илиана Георгиева Новак по научна специалност 05.04.06 Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература) 
„Философски и естетически проблеми в романа „Ръкопис, намерен в Сарагоса” на 
Ян Потоцки”, с научен ръководител доц. д-р Калина Бахнева Бахнева. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Мина Георгиева Стойнова по научна специалност 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска 
литература) „Генезис, развитие и литературни отражения на 
идеите/митовете „Москва – Трети Рим” и „Полша – предна крепост на 
християнството” (Polska Atemurale Christianitatis) през периода 1444 - 1683”, с 
научен ръководител доц. проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Петя Сашева Клинкова по научна специалност 05.04.06 Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия  „Употреби на 
традицията и формиране на локална идентичност”, с научен ръководител ст. н. 
с. II ст. д-р Владимир Георгиев Пенчев 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Виолета Йорданова Георгиева по научна специалност 05.04.17 
Български език (Синтаксис)  „Синтаксис на полипредложните конструкции в 
съвременния български език”, с научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова. 
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РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Екатерина Иванова Петкова по научна специалност 05.07.03 
Методика на обучението по българска литература „Българската литературна 
класика в условията на реформиращата се образователна система 
(текстовете на Иван Вазов в гимназиалния етап – методически проблеми и 
решения)”, с научен ръководител проф. дфн  Инна Иванова Пелева. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Ана Иванова Маринова по научна специалност 05.04.01 Теория и 
история на литературата „Анималистичната проза в теоретичната 
парадигма на „Автор и герой” в естетическата дейност”, с научен ръководител 
доц. д-р Атанас Вангелов Бучков. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Екатерина Станимирова Стойчева по научна специалност 05.04.02 
Българска литература (Стара българска литература) „Проблемите на 
духовното и социалното в проповедите от „Книга Григория Цамблак”, с научен 
ръководител проф. дфн Георги Вълчев Петков. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд на редовен 
докторант Канелия Георгиева Колева по научна специалност 05.07.03 Методика 
на обучението по българска литература „Аналогията и развитието на 
литературната култура на учениците в средното училище (според поетиката 
на символизма)”, с научен ръководител доц. д-р Радослав Димитров Радев. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план на свободен докторант Ангел Николов 
Тарашев по научна специалност 05.04.01 Теория и история на литературата с 
тема на дисертацията „За една дихотомия на повествованието 
(литературнокомуникационни аспекти)”, с научен ръководител проф. дфн Огнян 
Стефанов Сапарев. 

РЕШЕНИЕ: ФС записва ас. Димитрина Костадинова Хамзе в свободна 
докторантура по научна специалност 05.04.18 Славянски езици (Полски език), с 
тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на комичното при превода 
от полски на български език (върху материал от творчеството на В. 
Гомбрович)” и научен ръководител проф. дфн Искра Ликоманова. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на гл. ас. Златороса Найденова Неделчева-Белфанте. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.21 
Романски езици (Съвременен испански език – практически курс) със срок 2 месеца 
от обнародването му в „Държавен вестник”. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава за лектор по практически сръбски език за 
академичната 2010/2011 г. Сладжана Гостич. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за научно ръководство на съпоставителни дипломни 
работи да бъдат признавани по 10 часа упражнения на двамата преподаватели, 
които работят с дипломантите по двете части на съпоставителната тема. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна за дисциплината История на 
съответната литература II част (Чешка литература) в учебния план на 
специалност Славянска филология,  като 10 лекционни часа бъдат прехвърлени 
от 8-ми в 9-ти семестър. Курсът по дисциплината е в два семестъра, а изпитът 
е след 9-ти семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема студентите от Лингвистичния клуб в ПУ „Паисий 
Хилендарски” да бъдат включени в курс по руски език (първо ниво), който ще се 
проведе в рамките на 60 учебни часа,  с преподавател д-р Атанаска Тошева. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Иванка Георгиева Ламбрева – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Светла Димитрова Джерманович – 80 часа упражнения по Практически сръбски език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер – 60 часа лекции по Увод в лингвокултурологията 

(избираема дисциплина), с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
Гл. ас. Грета Серафимова Косева – 100 часа упражнения по Практически курс по руски език и 

упражнения по Лексикология на СРЕ, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по немска и френска филология: 
Д-р Веселка Ангелова Ненкова – 300 часа упражнения по Лекции по испанска литература II част и 

Практически испански език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 
Джесика Сиаботару Равачи – 300 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна ставка 

5,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели в магистърските програми Превод и 
интеркултурна комуникация и Европейска магистратура по превод: 

Проф. дфн Джон Филип Ийд – 15 часа лекции по Етничност и миграция, с тарифна ставка 15,00 лв. 
на час лекция. 

Доц. д-р Леа Соломон Давчева – 30 часа лекции по Междукултурни взаимодействия, с тарифна 
ставка 10,00 лв. на час лекция. 

Д-р Феня Ашуа Декало – 15 часа лекции по Мултикултурализъм, с тарифна ставка 12,00 лв. на час 
лекция. 

Д-р Венелина Илиева Станева – 60 часа упражнения по Практически италиански език, с тарифна 
ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат възложени на д-р Таня Янкова Маджарова 
провеждането на следните лекционни курсове през летния семестър на 
учебната 2009/2010 година: 

Чешка литература – 60 часа, с III курс Славянска филология. 
Чешка литература – 60 часа, с IV курс Славянска филология. 
Славянски литератури – 60 часа, с II курс Славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна за дисциплината Българска литература 
(След Първата световна война) в учебните планове на специалност Славянска 
филология и Български език и чужд език: 

ІV курс, VІІ семестър 
Българска литература (След Първата световна война)60 45 15 90 150 5 заверка 
ІV курс, VІІІ семестър 
Българска литература (След Първата световна война) 30 30 0 60 90 3 изпит 
Да се промени на: 
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ІV курс, VІІ семестър 
Българска литература (След Първата световна война) 45  45 0 90 150 5 заверка 
ІV курс, VІІІ семестър 
Българска литература (След Първата световна война) 45  30 15 60 90 3 изпит 
Промяната да влезе в сила от новата 2010-2011 учебна година. 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява план-сметката за разходите във връзка с публичната 
защита на доц. д-р Любка Петрова Липчева-Пранджева. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Шинка 
Георгиева Дичева-Христозова по научна специалност 05.04.02 Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до Първата световна 
война). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Евелина 
Колева Грозданова по научна специалност 05.04.18 Славянски езици (Съвременен 
хърватски език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант 
Елисавета Ненчева Ненчева по научна специалност 05.04.06 Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Южнославянски 
литератури). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Илиана 
Георгиева Новак по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Мина 
Георгиева Стойнова по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Петя 
Сашева Клинкова по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Виолета 
Йорданова Георгиева по научна специалност 05.04.17 Български език (Синтаксис). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант 
Екатерина Иванова Петкова по научна специалност 05.07.03 Методика на 
обучението по българска литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Ана 
Иванова Маринова по научна специалност 05.04.01 Теория и история на 
литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант 
Екатерина Станимирова Стойчева по научна специалност 05.04.02 Българска 
литература (Стара българска литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план  на редовен докторант Канелия 
Георгиева Колева по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по 
българска литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по английска филология: 
Д-р Алистър Хейз – 100 часа упражнения по Практически английски език и Факултативни и 

избираеми дисциплини, с тарифна ставка по 7.00 лв. на час упражнение. 
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Румяна Боянова Пенева – 200 часа упражнения по Практически английски език и Курс с 
преподаватели и служители към Филологическия факултет, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

Даниела Василева Христова – 30 часа упражнения по Практически английски език , с тарифна 
ставка 4.50 лв. н ачас упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
Мария Димитрова Миличина – 50 часа упражнения по Сравнителна граматика на славянските 

езици, с тарифна ставка по 5,50 лв. на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов 

Раздел .03 ПРОТОКОЛ №134/ от 21.VI.2010 г. 
Днес, 21-ви юни 2010 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 36, присъстват 24; хабилитиран състав 22; отсъстват 12 души (лектори в чужбина, 

болнични, отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година неплатеният отпуск на гл. 
ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 22.09.2010 г. до 22.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich Kooperation  и 
продължен трудовия договор на маг. Татяна Деканоидзе през академичната 
2010/2011 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовия договор на лектор Лиляна 
Яворска с една календарна година, считано от 01.07.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовия договор на проф. дфн Георги 
Вълчев Петков за учебната 2010/2011 година.  

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2010 – 2011 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – гост-професор по НКП:2311, 
в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на Академичния 
съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2010 – 2011 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Тодор Апостолов Бояджиев – гост-професор по 
НКП:2311, в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на 
Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2010 – 2011 г., 
на пълен норматив, с гл. ас. д-р Дейвид Брус Дженкинс – гост-преподавател по 
НКП:2311, в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на 
Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС записва ас. Ина Здравкова Кукунджиева в свободна докторантура 
по научна специалност 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия, с тема на дисертациония труд „Масите и човекът в 
балканските литератури: Иво Андрич, Йордан Йовков и Никос Казандзакис”, 
индивидуален план за подготовка и научен ръководител проф. дфн Светлозар 
Игов. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план на свободен докторант Димитрина 
Костадинов-Хамзе по научна специалност 05.04.18 Славянски езици (Полски език), 
с тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на комичното при превода 
от полски на български език (върху материал от творчеството на В. 
Гомбрович)” и научен ръководител проф. дфн Искра Ликоманова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна за дисциплината Теоретичен курс по 
чешки език в учебния план на специалност Славянска филология,  като часовете 
бъдат прехвърлени от 8-ми в 9-ти семестър. Промяната се отнася за 
академичната 2009/2010 г. поради отсъствието на д-р Цветанка Аврамова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна за дисциплината Фонетика на САЕ в 
учебния план на специалности АФ, БЕАЕ, РЕАЕ, АЕФЕ, АЕНЕ, Приложна 
лингвистика и Лингвистика с информационни технологии,  като лекционният 
курс бъде отложен за I-ви семестър на учебната 2010/2011 година. 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява коригираните учебни планове на всички специалности във 
Филологическия факултет съобразно представено от деканското ръководство 
приложение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2009/2010 г. със следните преподаватели: 

 Катедра по славянска филология: 
Хон. Ас. Иван Христов Вълев – 60 часа упражнения по Практикум по превод (Полски език), с 

тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Мария Благоева Пенева – 60 часа упражнениоя по Практически сръбски език, с тарифна ставка 4,50 

лв. на час упражнние. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

 Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Светлана Павлова Стоянова – 300 часа упражнения по Българска  литература от Освобождението 

до Първата световна война в специалност БФ и Етнология, с тарифна ставка  4. 00 лв. на час упражнение. 
Красимира Танева Танева - 350 часа за упражнения по МОБЛ за задочно обучение , с тарифна 

ставка  4. 00 лв. на час упражнение. 
Иван Атанасов Чолаков – 400 часа упражнения за участие в Хоспетиране и Педагогическата 

практика по МОБЛ, с тарифна ставка  4. 00 лв. на час упражнение. 
Екатерина Станимирова Стойчева – 100 часа упражнения по Старобългарска литeратура, с 

тарифна ставка  4. 00 лв. на час упражнение. 
Екатерина Иванова Петкова  - 100 часа упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка  4. 00 лв. на час 

упражнение. 
Канелия  Георгиева Колева – 300 часа упражнения по МОБЛ, Хоспетиране и участие в 

Преддипломна педагогическата практика, с тарифна ставка  4. 00 лв. на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
Здравко Трифонов Дечев – 200 часа упражнения по Българска възрожденска литература със 

студентите от ІІ курс БФ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Милена Георгиева Динева – 200 часа упражнения по Българска възрожденска литература със 

студентите от ІІ курс в специалностите СФ, БЕАЕ, БЕНЕ, БЕФЕ, БЕРЕ, БЕНгр.Е, БЕИЕ, БЕИ и Етнология, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Юлия Христова Николова – 200 часа лекции по Български фолклор  в специалностите БФ 
задочно и БЕНЕ, БЕФЕ – редовно и избираеми дисциплини в ІV курс БФ, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев – 250 часа лекционен курс по Старобългарски език и по 

История на българския език, идва от БАН – София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  
проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов – 350 часа лекции на гръцки език по Странознание на 

Гърция, Новогръцка литература и Византийска литература и текстове, идва от СУ –София, с тарифна 
ставка 7,50 лв. на час упражнение. 

проф. д-р Иван Калчев Добрев – 500 часа упражнения по Практически турски език и Съвременен 
турски език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 500 часа упражнения по Съвременен новогръцки език, идва 
от НБУ – София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  

проф. д-р Манфред Трумер – 80 часа упражнения по Увод в балканското езикознание, пътува от 
Пазарджик (безвъзмездно – без пътни и хонорар). 

проф. дфн Мирена Христова Славова – 300 часа упражнения по  Класически език и Историческа 
граматика на гръцкия език, идва от СУ – София, с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

доц. дфн Агим Рустем Фона – 200 часа упражнения по Албански език и Странознание на Албания, 
идва от София, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение.   

доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – 200 часа упражнения по Старогръцка литература и 
Латински език с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

ст.н.с. ІІ ст. дфн Мариана Петрова Цибранска–Костова – 200 часа упражнения по Старобългарски 
език, идва от ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.            

ст.н.с. ІІ ст. д-р Ивона  Велчева Карачорова – 200 часа упражнения по Старобългарски език, идва от 
ИБЕ при БАН  - София, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             
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гл. ас. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова – 80 часа упражнения по Теория на превода – 
новогръцки език и Латински език, идва от СУ – София, с тарифна ставка  5,00 лв. на час упражнение. 

Васил Богомилов Василев – 250 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Димитър Атанасов Мирчев – 400 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

Иванка Георгиева Ламбрева – 900 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 

Лектор по новогръцки език – 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София (без 
хонорар, с право на нощувка и пътни).  

Петрана Йовчева Тотева – 200 часа упражнения по Старогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение. 

Рамазан Чери – 400 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на час  
упражнение. 

Станимир Василев Петров – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Станка Димитрова Жекова – 1050 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
доц. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Увод в компютърната лингвистика и 

Лингвистични бази данни  – идва от ИБЕ при БАН, София, с тарифна ставка по 5,50 лв. на час упражнение; 
120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ със спец. БЕИ, БЕРЕ,ББФ, з.о., с тарифна ставка по 5,50 лв. на 
час упражнение; 120 часа упражнения по Езикови технологии в специалност Лингвистика с ИТ – идва от 
ИБЕ при БАН, София, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение. 

д-р Петя Иванова Русинова – Несторова – 200 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна 
ставка по 4,50 лв. на час упражнение. 

Мария Димитрова Миличина – 500 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка по 4,00 
лв. на час упражнение. 

д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални библиотеки в специалност 
Лингвистика с ИТ – идва чужбина, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение. 

Димитър Тотев Минев, зам.-директор на НБ „ИВан Вазов”, Пловдив – 120 часа упражнения по 
Дигитални библиотеки в специалност Лингвистика с ИТ, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час 
упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
д-р Елена Ремова Стоянова – 300 часа упражнения по Практически хърватски език със 

специалността „Славянска филология” – хърватски език,  ІІ курс, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

гл. ас. Данута Матишак Найденова – 150 часа упражнения по Полска литература със 
специалността „Славянска филология”, полски език, 4 и 5 курс, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 600 часа упражнения по История на полската литература, 
специалност „Славянска филология” 3, 4, 5 курс, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

гл. ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 200 часа упражнения  по Теоретичен курс – чешки език 
„Славянска филология”, 4 и 5 курс, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

хон. ас. Иван Христев Вълев – 90 часа упражнения по Практикум по превод, специалност 
„Славянска филология”, полски език, 3 курс и Преводаческо ателие, 5 курс, с тарифна ставка 4.50 лв. на 
час упражнение. 

хон. ас. Роза Тодорова Станкевич – 60 часа упражнения по Белоруски език и литература, 
специалност „Славянска филология”, 5 курс, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

докт. Евелина Колева Грозданова  - 120 часа упражнения по Практически сръбски език с 1 и 3 курс 
СФ, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

хон. ас. Светла Димитрова Джерманович – 420 часа упражнения по Практически сръбски език с 1 и 2 
курс СФ, 2 курс БФ, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 120 часа упражнения по Културна антропология на 
славяните с 1 курс СФ, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

хон. ас. Мария Благоева Пенева – 90 часа упражнения по Практически сръбски език с 3 курс СФ, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

докт. Петя Сашева Клинкова – 70 часа упражнения по Практически чешки език със специалност БФ, 
с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
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Катедра по руска филология: 
доц. дпн Валерий Францевич Занглигер – 60 часа лекции по Избираема дисциплина за студентите 

от ІV курс РФ – задочно обучение, с тарифна ставка 6,50 лева на час упражнение. 
доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа по Руски фолклор и Стара руска литература със 

задочни и редовни студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ и Избираема дисциплина за ІІ курс РФ – 
ЗО, с тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение. 

доц. Милена Петкова Калудова – 200 часа лекции по Руска литература на 19 век със студентите от 
специалности РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ – задочно и редовно обучение, с тарифна ставка 5,50 лева на час 
упражнение. 

д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа по Руска литература на 20 век, с тарифна ставка 5,50 
лева на час упражнение,  и 100 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 5,00 лева на час 
упражнение.  

Елена Костадинова Нейчева – 360 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ и упражнения по Фонетика и Лексикология на съвременния 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.   

гл. ас. Грета Серафимова Косева – 60 часа упражнения по Фонетика и Лексикология на СРЕ със 
задочни студенти, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

гл. ас. Мария Георгиева Петрова – 120 часа по Практически курс по руски език със задочни 
студенти, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

гл. ас. Диана Николаева Шкодрова – 460 часа по Практически курс по руски език със задочни и 
редовни студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, с тарифна ставка  4,50 лева на час упражнение.  

Надя Любенова Паунова – 300 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

Илия Цанков Солтиров - 400 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

Полина Андреева Димитрова – 200 часа по Практически курс по руски език със задочни и редовни 
студенти от специалностите РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

Катедра по английска филология: 
доц. д-р Весела Тодорова Кацарова, СУ – 60 часа упражнения по Нова английска литература, с 

тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
доц. д-р Людмила Константинова Костова, ВТУ “Св.св Кирил и Методий” – 60 часа   упражнения по 

Просвещение,  с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
доц. д-р Христо Маринов Стаменов, СУ ”Св.Климент Охридски” – 200 часа в упражнения по 

Лексикология на САЕ  и Фонетика на САЕ , с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
д-р Васил Димитров Стоянов – 200 часа  упражнения  по Лингвистика на текста за специалност 

Приложна лингвистика и Избираема дисциплина и Практически английски език, с тарифна ставка 6.50 за 
час упражнение за Факултативна или избираема дисциплина и 4.50 лв на час упражнение за 
Практически английски; 

гл. ас. Румяна Боянова Пенева – 900 часа упражнения по Американска  литература и Практически 
английски, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

Иван Йорданов Костурков – 1100 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

Елизабет Огнянова Кумчева – 900 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение; 

Даниела  Василева Христова – 750 часа упражнения  по Практически английски език,  с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 

Стефка Боргоджийска – 700 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 

Петя Стефанова Огнянова – 650 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

Ралица  Петрова Кунчева – 650 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение; 

Емилия Радостинова Илиева - Живкова – 600 часа упражнения по Практически английски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

Вивиан Саркис Арабян – 500 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 

Илиан Пенков Друмев – 400 часа упражнения  по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение; 
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Джеймс Едуард Дей – 300 часа упражнения  по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 
лв. на час упражнение. 

Катедра по немска и френска филология: 

проф. дфн Евгения Тодорова Вучева – 100 часа  упражнения по Стилистика на 
съвременния испански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 500 часа упражнения по Методика на обучението по френски език, 
Методика на обучението по немски език, Методика на обучението по испански език, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение. 

доц. д-р Петър Иванов Моллов – 150 часа упражнения по Испанска литература І част, с тарифна 
ставка 6.00  лв. на час упражнение. 

доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа  упражнения по Теория на превода, с 
тарифна ставка  6.00 лв. на час упражнение. 

гл. ас. д-р Юрий Петрович Илин – 500 часа упражнения по Морфология и Синтаксис на съвременния 
немски език и лекции по Лексикология на съвременния немски език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

д-р  Веселка Ангелова Ненкова– 400 часа упражнения по Испанска литература  ІІ част, 
Упражнения по Морфология и Синтаксис на СИЕ,  с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Мария Атанасова Нанева – 400 часа  упражнения по Практически испански  език, с тарифна ставка 
5.00 лв. на час упражнение. 

Джесика Манева – 400 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на 
час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори със следните  
лектори  за    редовни и  задочни магистърски програми за учебната  2010 -2011  
година  към катедрата по Английска филология : 

Доц. д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски” . 
Размерът на хонорара се определя  от  възможностите на програмата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра „Обща история и археология”: 
Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров - 80 часа упражнения по  Тракология, с тарифна ставка 5,50 лв. на 
час упражнение. 
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Ангел Янков Янков – 60 часа упражнения по Избираема дисциплина 2 (Българска 
етнология или Етнография на България), с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 
Х.ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражнения по Хоспетиране, Текуща педагогическа 
практика и Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра „История на България”: 
проф. дин Петър Димитров Ангелов – 90 часа упражнения по История на България 

(Средновековие), с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – 90 часа упражнения по Методика на обучението по история, с 

тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 200 часа упражнения по Геополитика на Балканите, ИД 

(Балканите и глобализацията – балкански конфликти), История на България (след ІІ Св. война), с 
тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

гл.ас. д-р Русалена Делчева Пенджекова – Христева - 70 ч. упр. по Увод в историческото познание и 
Архивистика, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове за учебната 2009 – 2010 година да бъдат 
възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

Катедра „История на България”: 
Гл. ас. д-р Румяна Йоргова Комсалова 
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Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова 
Гл. ас. д-р Тодор Йорданов Радев 
Гл. ас. д-р Русалена Делчева Пенджекова – Христева 

РЕШЕНИЕ: ФС приема лекционни курсове за учебната 2009 – 2010 година да бъдат 
възложени на следните нехабилитирани преподаватели: 

Катедра „Обща история и археология”: 
Гл. ас. д-р Георги Димитров Митрев 
Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов 
Гл. ас. д-р Симеон Койчев Кацаров 
Гл. ас. д-р Тодор Иванов Бистрашки 
Гл. ас. д-р Стоян Йорданов Попов 
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров 

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет д-р Веселка 
Ангелова Ненкова да бъде назначен на длъжност филолог-специалист към 
Катедрата по немска и фрнска филология, считано от 01.10.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните специализации: 

Специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Книгоиздаване” – семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Творческо писане” – семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „ Екскурзоводство” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация по превод – 2 семестъра, 250.00 лв. на семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните магистърски програми: 

 
Магистърска програма 1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална българистика 

(р.о.) 

държавна такса държавна такса държавна такса  

Актуална българистика 

(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Методика на обучението 

по български език и 

литература(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1150.00 лв 

Методика на обучението 

по български език и 

литература(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(р.о.) 

 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 

Културни и социални 

дейности в туризма 

(з.о.) 

380.00 лв 380.00 лв 380.00 лв 1140.00 лв 

Английски език и 

методика 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Превод и бизнес 

комуникация 

420.00 лв  420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Лингвистика и превод 420.00 лв 420.00 лв 150.00 лв 990.00 лв 

Ексукрзоводство и 400.00 лв 400.00 лв 400.00 лв 1200.00 лв 
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културен туризъм 

Европейска 

магистратура по превод 

500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 лв 

 

Превод и интеркултурна 

комуникация 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Английски език и 

методика за ранно 

чуждоезиково обучение 

350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 1400.00 лв 

Магистърска програма 

по приложна 

лингвистика 

450.00 лв 450.00 лв 900.00 лв 

 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  80 часа по практически български език за чуждестранни 
студенти, които идват във факултета по различни програми за международен 
обмен, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори със следните  
лектори  за учебната  2009 -2010 : 

Катедра „История на България”: 
Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 125 часа упражнения по „Геополитика на Балканите” и 

„Балканите и глобализацията (Балкански конфликти)”, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет следните такси  в Центъра за обучение по чужди езици за академичната 
2010/2011 г.: 

За курс по чужд език от 30 учебни часа – 72.00 лв.; провеждане на изпит и издаване на сертификат 
– 18.00 лв. / таксите се отнасят за студенти, преподаватели и служители на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски”/ 

За курс по чужд език от 30 учебни часа, провеждане на изпит и издаване на сертификат за външни 
– 120.00 лв. 

Провеждане на изпит за доказване на ниво на владеене на чужд език и издаване на сертификат – 
81.00 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира за лектор по турски език за учебната 2010/2011 г. доц. д-р 
Бекир Каябашъ. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори със следните  
лектори  за учебната  2009 -2010 : 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Гл. ас. д-р Йоана Крилова Недялкова-Сиракова – 100 часа упражнения по Теория на превода и 

Латински език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори със следните  
лектори  за учебната  2010 -2011 : 

Катедра „История на България”: 
Гл. ас. д-р Русалена Делчева Пенджекова-Христева – 90 часа упражнения по Избираема дисциплина 

в I курс, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложена за утвърждаване от Академичния 
съвет такса на магистърска програма Приложна лингвистика (Испански език):  

I семестър – 400.00 лева; II семестър – 400.00 лева; III семестър – 200.00 лева. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за редовен асистент по 05.04.21 
Романски езици (Съвременен испански език – практически курс) със срок три 
месеца от обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема програмите „Европейска магистратура по  превод” и 
„Превод и интеркултурна комуникация” да се трансформират в една програма с 
название „Превод за европейските институции”, която ще се предлага в два 
варианта: с 2 езика (настоящата „Европейска магистратура по  превод”) и с 
един език (настоящата „Превод и интеркултурна комуникация”), като във 
втория случай програмата ще има подзаглавие „Превод и интеркултурна 
комуникация”. 

ФС приема съответни промени в учебния план (по приложение). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за академичната 2010 – 2011 година да се редуцира 
хорариумът на ст. ас. Гергана Иванова на 180 часа и да и бъдат възложени 
занятия, в които преобладава писменото общуване със студентите. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №135/ от 08.XI.2010 г. 
Днес, 8–ми ноември 2010 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 30; хабилитиран състав 25; отсъстват 2 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 18 гласа „за”, 6 гласа „против”, 6 
гласа „въздържал се”) отзоваването на доц. д-р Дарина Дончева Дончева от 
поста ръководител на Катедрата по славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се”) доц. Михаил Страшимиров Грънчаров за ръководител на 
Катедрата по английска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен неплатеният отпуск на доц. д-р 
Маргарита Тодорова Славова, считано от 01.10.2010 г. до 31.07.2010 г.. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на доц. д-р Пеньо 
Стойнов Пенев с две години, считано от датата на навършване на пенсионна 
възраст. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за професор по научна специалност 
05.04.17 Български език (старобългарски език) със срок 3 (три) месеца от 
обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде връчен почетен диплом и почетен знак на Негово 
Превъзходителство господин посланика на Кралство Испания в Република 
България Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга за многостранния му принос в 
разпространението и изучването на испанския език и литература в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на 30.11.2010 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обновен списъчния състав на Факултетния съвет 
от квотата на студентите, както следва: 

Гергана Гошева Каршанова – 3 курс, английска филология, фак. № 0803041061 
Милена Веселинова Василева – 3 курс, славянска филология, фак. № 0803033026  
Мартин Монев Найденов – 2 курс, лингвистика с информационни технологии, фак. № 090359013 
Зорница Томова Танева – 5 курс, славянска филология, фак. № 0603033050 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде коригирано разпределението на часовете между 
лекции и упражнения по Историческа лингвистика (Старобългарски език) в 
рамките на вече заявения общ брой 25 часа аудиторна заетост на семестър – за 
І курс по специалностите „Български и история” задочно обучение и „Български и 
руски език” задочно обучение, в които липсват предвидени часове за упражнения. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема в учебния план на специалност Балканистика за ІІ курс да 
бъде включена дисциплината История на българския език и да бъде увеличен 
хорариумът й – 45 часа лекции и 20 часа упражнения, тъй като съвместява две 
дисциплини: Старобългарски език и Историческа граматика на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в учебния план на специалност 
Славянска филология: 

Дисиплината Лексикология да се премести в I курс, II семестър; 
Дисциплината Фонетика да се премести в II курс, I семестър. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна в учебния план на специалност 
Български език и руски език (р.о.) за учебната 2010/2011 година: Избираема 
дисциплина 2 – Етнолингвистика или Интеркултурна комуникация, 
преподавател доц. д-р Ирина Чонгарова, да бъде заменена с дисциплината 
Комуникативни пространства на общуващите, преподавател ст. ас. д-р Милена 
Стойкова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема часовете по дисциплината Българска литература след 
Първата световна война за студентите от 4 курс от специалност „Славянска 
филология”, залегнали в новия учебен план (който влиза в сила от втория 
семестър – 2011 г.), да бъдат променени по следния начин: 1 семестър – 45/0, 2 
семестър – 30/15. До този момент тяхното съотношение е: 1 семестър – 30/0, 2 
семестър - 30/30.  Промяната се налага поради факта, че те слушат лекционния 
си курс в поток със студентите от специалността „Български език и руски език”, 
чиито часове и в стария, и в новия учебен план са в съотношението 45/0, 30/15. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема часовете по дисциплината Българска литература след 
Първата световна война за студентите от 4 курс, ЗО от специалност 
„Български език и история” и „Български език и руски език”, залегнали в новия 
учебен план (който влиза в сила от втория семестър – 2011 г.), да бъдат 
променени по следния начин: 1 семестър – 25/0, 2 семестър – 25/0. В момента те 
са заложени във варианта: 1 семестър – 15/10, 2 семестър – 15/10. Промяната е 
свързана с обстоятелството, че поради голямата натовареност студентите 
нямат достатъчно време за подготовка за семинарни занятия. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема часовете по дисциплината Българска възрожденска 
литература за студентите от 2 курс, от специалност „Български език и 
история” з.о., залегнали в новия учебен план (от 2011 г.), да бъдат променени по 
следния начин:  2 семестър  - 25/0, вместо заложените 15/10. Така също за 
студентите от 2 курс, от специалност „Българска филология” з.о. се приема 
следната промяна в часовете по Българска възрожденска литература: 1 
семестър – 30/0, 2 семестър – 30/0, вместо предвидените съответно 25/5, 25/5. 
Промяната е свързана с обстоятелството, че студентите нямат възможност 
да се подготвят за семинарни занимания, поради задочния формат на обучение и 
свързаната с това голяма натовареност. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори в магистърска 
програма „Културни и социални дейности в туризма (със специализация по 
руски/английски/немски/френски език)” за учебната 2010/2011 г. със следните 
преподаватели: 

Проф. дин Пейо Иванов Пеев (пенсионер) - 50 часа лекции по Въведение  в туризма и  60 часа 
лекции по Управление на туризма 

Проф. д-р Георги Тодоров Сомов (ВИХВП – гр. Пловдив) – 60 часа лекции по Туроператорска, 
агентска и транспортна дейност и 90 часа лекции по Хотелиерство и ресторантьорство 

Проф. дпн Веселин Костов Василев (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Социална 
психология 

Доц. д-р Стефка Иванова Георгиева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 120 часа лекции по 
Екскурзоводство, Национално значими културно-исторически дестинации и упражнения по Руски език в 
сферата на туризма 

Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова (ПУ “Паисий Хилендарски”)  - 30 часа лекции по 
Междукултурна комуникация 

Доц. д-р Живко Желев Иванов (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 30 часа лекции по Стратегия на 
научното изследване и 30 часа лекции по История на туризма 
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Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – 30 часа лекции по История на българската култура и 
упражнения по Руски език в сферата на туризма 

Гл.ас. д-р Надя Петрова Чернева (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции и упражнения по 
Анимация на туристическото обслужване 

Гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова (ПУ “Паисий Хилендарски”) –  упражнения по Руски език в 
сферата на туризма 

Гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – упражнения по Английски език в сферата на туризма 
Гл. ас. д-р Галина Мирчева Илиева – 30 часа лекции по Интернет технологии в туризма 
Гл. ас. Боян Първанов Славенков (ПУ “Паисий Хилендарски”) – 40 часа лекции по Бизнес планиране 
Гл.ас. Таня Василева Атанасова – упражнения по Руски език в сферата на туризма 
14. Гл.ас. Соня Хмаяк Мекенян - упражнения по френски език в сферата на    туризма 
15. Ст. експерт Радка Атанасова Чобанова - упражнения по Руски език в  сферата на туризма 
16. Еленка Йорданова Щерева - организатор учебна дейност в Катедрата по  френска 

филология - упражнения по Френски език в сферата на туризма 
17. Адвокат Тончо Тенчев Григоров – 20 часа практикум по Правна уредба в 
туризма.   
18. Румяна Стефанова Титерякова – 10 часа упражнения по Национално 
значими културно-исторически дестинации.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по славянска филология: 
хон.ас. Иванка Георгиева Димитрова – 150 часа упражнения по Практически чешки език, с тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
докт. Петя Сашева Клинкова – 70 часа упражнения по Втори славянски език (чешки език), с тарифна 

ставка 4.50лв. на час упражнение. 
д-р Ангел Маринов Маринов – 60 часа упражнения по Теория на превода – чешки език, с тарифна 

ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
хон.ас. Ралица Йорданова Стайкова – 80 часа упражнения по История на чешката литература, с 

тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
докт. Илиана Георгиева Новак – 120 часа упражнения по Практически полски език, с  тарифна 

ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 100 часа упражнения за ръководство на петима дипломанти, 

с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения по Български език с групи чешки студенти, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 100 часа  упражнения по Фонетика на САЕ , с тарифна ставка 

6.50 лв.  на час упражнение; 
Д-р Алистър Хейз -  150 часа  упражнение за Факултативна или избираема дисциплина и 

Практически английски език, с тарифна ставка 10.00 лв.  на час упражнение; 
Цецилия Маркова Първанова- Дженкинс – 700 часа упражнения по Практически английски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв.  на час упражнение; 
Бистра Димитрова Поповска  – 400  часа  упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение; 
Емилия Иванова Ханджийска  - 300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение; 
Деница Ангелова Шаркова - 200 часа упражнения  по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по немска и френска филология: 
Лаура Суарес – 60 часа упражнения по Факултативна дисциплина „История  на испанския театър”, 

с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори в магистърска 
програма „Приложна лингвистика с испански език” за учебната 2010/2011 г. със 
следните преподаватели: 

проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – 120 часа лекции и 60 часа упражнения по Промяна (диахрония) и 
функции (синхрония) на езика, Категории на речта: граматика и стилистика, Основни науковедски 
изисквания към магистърската теза. 
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д-р Веселка Ангелова Ненкова – 30 часа лекции и 90 часа упражнения по Съпоставителна 
фразеология на испанския и българския език, Испански език – част първа търговия, Дипломация – 
практикум. 

д-р Мая Николова Тименова – 30 часа лекции и 30 часа упражнения по Асоциативна лингвистика и 
педагогиката. 

Елена Йорданова Щерева – 30 часа упражнения по Бизнес-кореспонденция, туризъм. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат възложени 30 часа лекции по Културни реалии на 
Чехия със специалността Славянска филология, 2 курс, на ас. д-р Таня Янкова 
Маджарова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложен за доктор хонорис кауза на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” проф. дфн Радосвет Стефанов Коларов 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .05 ПРОТОКОЛ №136/ от 13.XII.2010 г. 
Днес, 13–ти декември 2010 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 24; хабилитиран състав 23; отсъстват 8 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променено наименованието на направление 
„Сърбохърватски език” в „Сръбски и хърватски език”. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен осеммесечен неплатен отпуск на гл. ас. д-
р Людмила Иванова Минкова, считано от 01 януари до 31 август 2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен осеммесечен неплатен отпуск на доц. д-р 
Ирина Димитрова Чонгарова-Арон, считано от 01 януари до 31 август 2011 г. 

РЕШЕНИЕ: приема да бъде обявен конкурс за професор по научна специалност 
05.04.18 Славянски езици (съвременен руски език – лексикология) със срок 2 (два) 
месеца от обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: приема да бъде обявен конкурс за доцент по научна специалност 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Американска литература) със срок 2 (два) месеца от обявяването му в 
Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: приема следните промени в учебния план на специалност Български 
език и немски език: 

III курс, VI семестър, Немска литература II част – 30 часа лекции + 15 часа семинарни занятия 
IV курс, VII семестър, Немка литература III част – 15 часа лекции + 15 чса семинарни занятия, 
форма на завършване – изпит. 

РЕШЕНИЕ: приема следните промени в учебния план на специалност Приложна 
лингвистика (немски език + ...): 

I курс, II семестър: 
Задължителна дисциплина (първи чужд език): Практикум по лексикология – 30 часа семинарни 
занятия, форма на завършване – т.о.; 
Факултативна дисциплина 1 (първи чужд език): Увод в германистиката – 30 часа лекции, форма на 
завършване – изпит; 
Теоретичен курс – Фонетика (първи чужд език) – 15 часа лекции, 15 часа семинарни занятия, 
форма на завършване – изпит. 
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II курс, III семестър: 
Лингвистика на текста (първи чужд език) – 30 часа лекции, форма на завършване – изпит; 
Избираема дисциплина 2: Практикум по правопис и пунктуация на СНЕ – 15 часа семинарни 
занятия, форма на завършване – т.о.; 

РЕШЕНИЕ: приема следните промени в учебния план на специалност Приложна 
лингвистика (немски език + ...): 

(Само за сегашния II курс, поради разминаване в учебните планове за 2009 и 2010 г.) 
II курс, IV семестър: 
Бизнес комуникация / II част – 30 часа семинарни занятия, форма на завършване – т.о.; 
Превод (първи чужд език) – икономически текстове – 30 часа семинарни занятия, форма на 
завършване – т.о.; 
Факултативна дисциплина 3 (първи чужд език) – Редактиране на текст – 30 часа практически 
упражнения, форма на завършване – т.о. 

РЕШЕНИЕ: приема следните промени в учебния план на специалност Лингвистика 
(английски език и немски език) с ИТ: 

(Само за сегашния II курс, поради разминаване в учебните планове за 2009 и 2010 г.) 
II курс, III семестър 
Съвременен немски език – Фонетика – 15 часа лекции, 15 часа семинарни занятия, форма на 
завършване – изпит; 
II курс, IV семестър 
Избираема дисциплина 1 – Практикум по нов правопис и пунктуация – 30 часа семинарни занятия, 
форма на завършвне – т.о.; 
Съвременен немски езиик – Лексикална семантика и словообразуване – 30 часа семинарни 
занятия, форма на завършване – т.о.; 
Теория на превода (общ курс) – 15 часа лекции, 15 часа семинарни занятия. 

РЕШЕНИЕ: приема следните промени в учебния план на специалност Български 
език и английски език: 

III курс, V семестър: 
Избираема дисциплина 3 (Странознание на САЩ) – 15 часа лекции, 15 часа упражнения 
IV курс, VII семестър: 
Американска литература – 15 часа лекции, 15 часа упражнения. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Иванка Георгиева Ламбрева – 150 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение.  
Владимир Красимиров Апостолов – 150 часа упражнения по Практически новогръцки език, с 

тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  
Янка Димитрова Господинова – 150 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 

ставка 4,50 лв. на час упражнение.  
Катедра по български език: 
Доц. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Увод в компютърната лингвистика и 

Лингвистични бази данни, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 120 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 120 часа упражнения по Езикови 
технологии, с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

Д-р Петя Русинова Несторова – 200 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 4,50 
лв. на час упражнение. 

Мария Димитрова Миличина – 500 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка 4,00 лв. 
на час упражнение. 

Д-р Милена Петрова Добрева – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с тарифна ставка 
10,00 лв. на час упражнение. 

Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с тарифна ставка 10,00 
лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
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Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер – 80 часа лекции по Избираеми дисциплини, с тарифна 
ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

Д-р Радка Николова Атанасова – 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 5,00 
лв. на час упражнение.  

Елена Костадинова Нейчева – 300 часа по Практически курс по руски език, Фонетика и 
Лексикология на съвременния руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.   

Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 300 часа упражнения по Практически руски език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 
лв. на час упражнение. 

Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 
4,50 лв. на час упражнение.  

Надя Любенова Паунова – 150 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение.  

Илия Цанков Солтиров - 200 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение. 

Полина Андреева Димитрова – 200 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 
лв. на час упражнение.  

Катедра по немска и френска филология: 
Надя Немул – 180 часа упражнения по Практически френски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на час 

упражнение. 
Доц. д-р Мария Грозева-Минкова – 200 часа лекции по Морфология на СНЕ и Синтаксис на СНЕ, с 

тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели за магистърска програма „Приложна 
лингвистика с испански език”: 

Доц. д-р Руси Николов – 30 часа лекции по Информационни технологии. 
Ивет Анави – 30 часа лекции и 30 часа упражнения по Сефарадски език и литература.  
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 
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 Протоколи за 2011 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №137/ от 07.III.2011 г. 
Днес, 7–ми март 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 25; хабилитиран състав 24; отсъстват 7 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС избира Десислава Любомирова Димитрова за редовен докторант по 
05.04.17 Български език (Съвременен български език – морфология) с научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Тенчо Йорданов Дерекювлиев за редовен докторант по 
05.04.17 Български език (Съвременен български език – диалектология) с научен 
ръководител проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Боряна Тенчева Тенчева за редовен докторант по 05.04.18 
Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език) с научен ръководител 
доц. д-р Стефка Иванова Георгиева. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Елена Костадинова Нейчева за редовен докторант по 
05.04.18 Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език) с научен 
ръководител доц. д-р Стефка Иванова Георгиева. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Галина Иванова Димитрова за редовен докторант по 
05.04.01 Теория и история на литературата (Детска литература) с научен 
ръководител доц. д-р Маргарита Тодорова Славова. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Славка Лазарова Михайлова за редовен докторант по 
05.04.01 Теория и история на литературата (Детска литература) с научен 
ръководител доц. д-р Маргарита Тодорова Славова. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Милена Пенчева Нецова за редовен докторант по 05.04.11 
Общо и сравнително езикознание с научен ръководител доц. д-р Иван Петров 
Чобанов. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Петър Стефанов Кривчев за редовен докторант по 05.04.17 
Български език (История на българския език) с научен ръководител доц. д-р 
Христина Милева Тончева-Тодорова. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Таня Георгиева Иванова за редовен докторант по 05.04.11 
Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) с научен ръководител 
проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Нина Кръстева Чочева за редовен докторант по 05.04.21 
Романски езици (Съвременен френски език – Фонетика) с научен ръководител доц. 
д-р Руси Николов Николов. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Шинка Георгиева Дичева-Христозова – редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Петя Сашева Клинкова – редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Илиана Георгиева Новак – редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Мина Георгиева Стойнова – редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Евелина Колева Грозданова – редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Елисавета Ненчева Ненчева – редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Екатерина Красимирова Стойчева – редовен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Ана Иванова Маринова – редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Екатерина Иванова Петкова – редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Канелия Георгиева Колева – редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Красимира Танева Танева – редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Виолета Йорданова Георгиева – редовен докторант към Катедрата по 
български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Владислава Вескова Казълова – редовен докторант към Катедрата по 
руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат редуцирани от 10 на 5 спецкурсовете в 
индивидуалния план на Мина Георгиева Стойнова – редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Славка 
Трайкова Величкова-Железчева до навършване на 67 години. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да се удължи трудовият договор на гл. ас. д-р Кана Иванова 
Димитрова с една година съгласно КТД на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”, считано от 18.02.2011 г. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебните планове на специалности 
Български език и новогръцки език и Български език и турски език: I курс II 
семестър 30 часа лекции, 30 часа упражнения по Класически език (Латински 
език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебните планове на специалности  
Български език и новогръцки език и Български език и турски език: 
Български език и новогръцки език: 
Методика на обучението по новогръцки език: от III курс V семестър се премества в  IV курс VII 

семестър 
Методика на обучението по български език и Методика на обучението по българска литература: 

от III курс VI семестър се премества в IV курс VII семестър 
Хоспетиране от български език и литература и Хоспетиране по новогръцки език: от IV курс VII 

семестър се премества в III курс VI семестър 
Български език и турски език: 
Методика на обучението по турски език: от III курс V семестър се премества в  IV курс VII семестър 
Методика на обучението по български език и Методика на обучението по българска литература: 

от III курс VI семестър се премества в IV курс VII семестър 
Хоспетиране от български език и литература и Хоспетиране по турски език: от IV курс VII 

семестър се премества в III курс VI семестър 

РЕШЕНИЕ: ФС приема гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова да води лекционни 
курсове по дисциплините Морфология на съвременния немски език и Синтаксис 
на съвременния немски език със специалности БЕНЕ, РЕНЕ, Приложна 
лингвистика с немски език и Лингвистика с информационни технологии с немски 
език, дисциплината Увод в германистиката със специалности БЕНЕ и РЕНЕ и 
дисциплината Лингвистика на текста със специалност Приложна лингвистика 
с немски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема гл. ас. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белфанте да 
води лекционен курс по дисциплината Нова френска литература за 
специалности БЕФЕ, РЕФЕ, Приложна лингвистика с френски език и 
дисциплината Лингвистика на текста със специалност Приложна лингвистика 
с френски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема гл. ас. д-р Мая Николова Тименова да води лекционен курс по 
дисциплината Френска литература със специалности БЕФЕ, РЕФЕ и Приложна 
лингвистика с френски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Проф. дфн Иван Стефанов Иванов – 30 часа лекции по Литература и културология, с тарифна 

ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Ст. н. с. дфн Радосвет Стефанов Коларов – 30 часа лекции по Звук и смисъл в художествената 

проза, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Доц. д-р Катерина Иванова Венедикова – 150 часа упражнения по Съвременен турски език 

(Лексикология) и Турска литература (Първа част), с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
Александър Александров – 50 часа упражнения по Актуални проблеми на българската и турската 

антропонимия (фамилни имена), с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Мая Герца – 50 часа упражнения по Румънски език – II част, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 

упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов – 60 часа упражнения за ръководство на докторант, с 

тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
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Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 60 часа упражнения за ръководство на докторант, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 60 часа упражнения за ръководство на докторант, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 40 часа упражнения по Практически словенски език, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

Хон. ас. Стефан Димитров Кожухаров – 60 часа упражнения по Факултативна дисциплина – 
Сръбски и хърватски за делово общуване, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Докт. Мина Георгиева Стойнова – 50 часа упражнения по Полска литература, с тарифна ставка 
4.00 лв. на час упражнение. 

Докт. Елисавета Ненчева Ненчева – 50 часа упражнения по Сръбска и хърватска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
Доц. Милена Петкова Калудова – 150 часа лекции по Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 

5.50 лв. на час упражнение. 
Гл. ас. Мария Георгиева Петрова – 60 часа упражнения по Практически курс по руски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Гл. ас. Диана Николаева Шкодрова – 250 часа упражнения по Практически курс по руски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Илия Цанков Солтиров – 100 часа упражнения по Педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 

лв. на час упражнение. 
Полина Андреева Димитрова – 200 часа упражнения по Практически курс по руски език и 

Педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
Бистра Димитрова Поповска – 600 часа упражнения по Фонетика на САЕ, с тарифна ставка 4.50 лв. 

на час упражнение. 
Ивайло Иванов Ванков – 350 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – часа упражнения по, с тарифна ставка 8.00 лв. на час 

упражнение. 
Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – часа упражнения по, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 

упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
Гл. ас. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 300 часа упражнения по Практически немски език, 

Педагогическа практика и Хоспетиране по немски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели в Магистърска програма Приложна 
лингвистика с испански език: 

Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова – 70 часа упражнения по Практически испански език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по „Обща история и археология”: 
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по Средновековна история и 

История на Византия, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 25 гласували, 21 гласа „за”, 2 гласа „против”, 2 
гласа „въздържал се”) доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова за ръководител на 
Катедрата по славянска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Катедрата по немска и френска филология да се 
преименува на Катедра по романистика и германистика. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема във втори курс да се обединят Сръбска и Хърватска 
филология под общото наименование Сръбска и хърватска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложен за доктор хонорис кауза на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” проф. д-р Манфред Трумер. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема самооценяващ доклад  за изпълнението на препоръките, 
направени от постоянната комисия при програмна акредитация на 
професионално направление 2.1. филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебните планове на специалностите 
Български език и чужд език: 

Фонетика на СБЕ – I курс, II семестър 
Лексикология на СБЕ – II курс, I семестър. 
Синхронизацията да влезе в сила от втория семестър на учебната 2011/2012 г.  
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №138/ от 28.III.2011 г. 
Днес, 28–ми март 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 25; хабилитиран състав 24; отсъстват 7 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявен конкурс за доцент по научната специалност 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Американска литература) ФС утвърждава научно жури в състав: 

Доц. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на 
литературата, Теория на литературата; 

Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова  – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.01 Теория 
и история на литературата, Теория на литературата; 

Проф. д.ф.н. Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Американска литература; 

Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев  – ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на 
литературата, Теория на литературата; 

Доц. д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия , Британска литература; 

Доц. д-р Мадлен  Василева  Данова – СУ ”Св. Климент Охридски”, Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.06 Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия, Американска литература;  

Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.01 Теория и история на 
литературата, Теория на литературата. 
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Резерва I: Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – СУ ”Св. Климент Охридски”, Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  Британска  литература; 

Резерва II:Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова  – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Западноевропейска  
литература.  

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за професор по научна специалност 
05.04.18 Славянски езици (съвременен руски език) ФС утвърждава научно жури в 
състав: 

Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – Институт за български език при БАН; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.18 
Славянски езици; 05.04.11 Общо и сравнително езикознание (съпоставително езикознание); 

Член-кореспондент  проф. Тодор Апостолов Бояджиев – СУ „Св. Климент Охридски”; Научна област: 
2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.17 
Български език; 

Проф. д-р Ирина Вълкова Червенкова – СУ „Св. Климент Охридски”;  Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици 
(съвременен руски език); 

Проф. дфн Светлана Жановна Пенева – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.18 
Славянски езици (съвременен руски език); 

Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – ПУ „Паисий Хилендарски”; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология;Научна специалност: 05.04.18 
Славянски езици (съвременен руски език); 

Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ „Паисий Хилендарски”; Научна област: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология;Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици; 05.04.11 
Общо и сравнително езикознание; 

Доц. д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология;Научна специалност 05.04.18 
Славянски езици. 

Резерва I: Проф. д-р Боряна Андреева Бунджулова – СУ „Св. Климент Охридски”; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност: 05.04.18 
Славянски езици (съвременен руски език); 

Резерва II:Проф. дфн Диана Петрова Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски”; Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 05.04.17 
Български език; 

РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократна промяна в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика (Немски език и новогръцки език и Немски език и испански 
език): дисциплината Теория на превода (Първи чужд език) да се вдои през 
учебната 2011/2012 година и да се изучава едновременно от студентите от I и II 
курс. 

РЕШЕНИЕ: ФС ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
Ангел Маринов Маринов – 100 часа упражнения по Кино и литература в славянските страни 

(факултативна дисциплина), с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по Теория на превода (испански 

език), с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема самооценяващ доклад  за изпълнението на препоръките, 
направени от постоянната комисия при програмна акредитация на 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .03 ПРОТОКОЛ №139/ от 18.IV.2011 г. 
Днес, 18–ти април 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 24; хабилитиран състав 23; отсъстват 8 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за професор по научна специалност 
05.04.17 Български език (Старобългарски език) в Държавен вестник, брой 10 от 1 
февруари 2011 година ФС утвърждава научно жури в състав: 

Чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев – СУ „Св. Климент Охридски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език). 
Чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – СУ „Св. Климент Охридски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език.   
Проф. дфн Георги Вълчев Петков – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.3 Филология;  
Научна специалност: 05.04.02 Българска литература (Старобългарска               литература).   
Проф. дфн Марияна Петрова Цибранска-Костова – Институт за български език при БАН; 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история  на българския 

език). 
Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – Институт за български език при БАН; 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история на българския 

език). 
Доц. д-р Елка Петрова Мирчева – Институт за български език при БАН; 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история на българския 

език). 
Доц. д-р Мария Антонова Шнитер – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
              Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.3 Филология;  
Научна специалност: 05.04.02 Българска литература.   
Резерви: 
Проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – СУ „Св. Климент Охридски”; 
              Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.11 Общо и сравнително езикознание. 
Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
              Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история на българския 

език). 
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РЕШЕНИЕ: Във връзка с  предложението  за откриването на процедура за 
предварително обсъждане на дисертацията на гл.ас. Йордан Йорданов 
Костурков, докторант на свободна докторантура и отчислен с право на защита 
на тема „Аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър” ФС 
утвърждава разширяване  на катедрения съвет  на катедрата по Английска 
филология със следните  професори и доценти: 

Проф. д.ф.н.  Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова  – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна 
област: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 
05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  Западноевропейска 
литература; 

Проф. д.ф.н. Весела Тодорова, Кацарова – СУ „Св.Климент Охридски”, Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  Нова английска литература; 

Проф. д.ф.н. Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  Американска литература; 

Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – СУ ”Св. Климент Охридски”, Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06  Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  Английска  литература; 

Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология;  Научна специалност – 05.04.01– Теория и история 
на литературата, Теория на литературата; 

Владимир Атанасов Янев - ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология;  Научна специалност – 05.04.02– Българска литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема при кандидатстване за специалността Българска 
филология и за останалите специалности с профил български език и 
литература да се признават много добрите (от 5.00) и отличните оценки, 
получени на Националната олимпиада по българска литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
Доц. д-р Юлия Христова Николова – 60 часа лекции по Избираема дисциплина, с тарифна ставка 

5.50 лв. на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №140/ от 02.V.2011 г. 
Днес, 2–ри май 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 21; хабилитиран състав 20; отсъстват 9 души (отпуск) 

ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения в Държавен вестник, брой 10 от 1 февруари 2011 
година, конкурс за доцент по Научна област: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.17 
Български език (История на българския език) във Филиала на ПУ в град 
Кърджали ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

Чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев – СУ „Св. Климент Охридски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История на българския език и Старобългарски 

език). 
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Проф. дин Боряна Александрова Велчева-Бояджиева – Кирило-Методиевски научен център в 
София 

Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История на българския език и Старобългарски 

език). 
Проф. дфн Искра Владимирова Христова-Шомова – СУ „Св. Климент Охридски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История на българския език и Старобългарски 

език). 
Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий Хилендарски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История на българския език и Старобългарски 

език). 
Доц. д-р Тодорка Йорданова Георгиева – РУ „Ангел Кънчев” (в гр. Силистра) 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История  на българския език и Старобългарски 

език). 
Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – ИБЕ при БАН 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История  на българския език и Старобългарски 

език). 
Доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски” 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (История  на българския език и Старобългарски 

език). 
Резерви: 
Проф. дфн Марияна Петрова Цибранска-Костова – Институт за български език при БАН; 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  
Научна специалност: 05.04.17 Български език (Старобългарски език и история  на българския 

език). 
Доц. дфн Елена Тодорова Николова – ПУ „Паисий Хилендарски” (Филиал – Смолян) 
Научна област: 2. Хуманитарни науки;  
Професионално направление: 2.1 Филология;  

Научна специалност: 05.04.17 Български език (Съвременен български език и Диалектология). 

РЕШЕНИЕ: Във връзка със защитата на дисертацията на гл.ас. Йордан Йорданов 
Костурков, докторант на свободна докторантура и отчислен с право на защита 
на тема „Аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър” ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 

1.  Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова  – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Западноевропейска 
литература; 

2. Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – Софийски университет  „Св.Климент Охридски”, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност – 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Нова 
английска литература 

3. Проф. д.ф.н. Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Американска литература; 

4. Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – Софийски университет  ”Св. Климент Охридски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
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специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  
Британска  литература; 

5. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология;  Научна 
специалност – 05.04.01– Теория и история на литературата, Теория на литературата; 

Резерви: 
6. Доц. д-р  Корнелия Димова Славова, Софийски университет  ”Св. Климент Охридски”, Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  
Американска  литература; 

7. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев  – ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.01– 
Теория и история на литературата, Теория на литературата; 

ФС приема защитата пред научното жури да се проведе в указания от правилника срок. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалност 
„Балканистика”, която да влезе в сила от учебната 2011/2012 година: да се 
обединят двете дисциплини Увод в балканистиката и Балканско езикознание в 
учебния план на специалност „Балканистика”, като: 

отпадне дисциплината Балканско езикознание в V курс; 
се увеличи хорариумът на дисциплината Увод в балканистиката в І курс на 60/0; 
се запази броят на кредитите: 6. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен намален годишен норматив от 131 часа 
за учебната 2010/2011 година на доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова, поради 
неплатен отпуск в учебно време. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с 1 година неплатения отпуска на гл. ас. д-
р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 24.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Здравко Трифонов Дечев – 200 часа упражнения по Преддипломна педагогически практика, с 

тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Светлана Павлова Стоянова – 150 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 

до Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Иван Атанасов Чолаков – 550 часа упражнения по Преддипломна педагогическа  практика, с 

таирфна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и ситория на българския език: 
доц. д-р Василка Ивнова Алексова – 2 часа лекции на тема „Румънският език типологичен и 

генеалогичен план“, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Таня Станкова Бучкова, редовен докторант към Катедрата по 
български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Ангел Николов Тарашев, свободен докторант към Катедрата по 
български литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Лексикално-семантичната дублетност в преписите на Стишния 
пролог“ на Петър Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедрата по 
общо езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Система на английските фамилни имена в съпоставка с 
българските“ на Милена Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедрата по 
общо езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Тенденции към аналитичност в съвременния гръцки език“ на 
Таня Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Опозицията „свой-чужд“ в паремиологическата картина на 
света (върху материал от руски и български език)“ на Елена Костадинова 
Нейчева, редовен докторант към Катедрата по руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Фразеологизмите в рекламните текстове (върху материали от 
руски език в съпоставка с български и немски език)“ на Боряна Тенчева Тенчева, 
редовен докторант към Катедрата по руска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Типология на глаголните конструкции с има(м) в българския 
книжовен език“ на Десислава Любомирова Димитрова, редовен докторант към 
Катедрата по български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Местоименни наречия в българските диалекти“ на Тенчо 
Йорданов Дерекювлиев, редовен докторант към Катедрата по български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Тематизации на минало и бъдеще в българската детска 
литература“ на Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата 
по история на литературата и сравнителното литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Мит и история на българската детска литература“ на Славка 
Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалност 
Български език и немски език, която да влезе в сила от учебната 2011/2012 
година: дисциплината Литература за деца и юноши да се премести от втори в 
трети семестър с цел образуването на поток с БЕФЕ, БЕИЕ и БЕНгрЕ. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема индивидуалния план и утвърждава темата на 
дисертацията „Акустичен модел на идиолектната и на позиционната 
произносителна вариативност при глаголите във френския език като 
двупараметрична езикова норма и като набор от образци за чуждоезиково 
обучение“ на Нина Кръстева Чочева, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .05 ПРОТОКОЛ №141/ от 30.V.2011 г. 
Днес, 30–ти май 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 20; хабилитиран състав 19; отсъстват 12 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: Във връзка със защитата на дисертацията на гл.ас. Йордан Йорданов 
Костурков, докторант на свободна докторантура и отчислен с право на защита 
на тема „Аспекти на модерността в творчеството на Уила Катър” ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 

1.  Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова  – ПУ „ Паисий Хилендарски”,  Научна област: 2. 

Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Западноевропейска 
литература; 

2. Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – Софийски университет  „Св.Климент Охридски”, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност – 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Нова 
английска литература 

3. Проф. д.ф.н. Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.06  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ,  Американска литература; 

4. Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – Софийски университет  ”Св. Климент Охридски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  
Британска  литература; 

5. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология;  Научна 
специалност – 05.04.01– Теория и история на литературата, Теория на литературата; 

Резерви: 
6. Доц. д-р  Корнелия Димова Славова, Софийски университет  ”Св. Климент Охридски”, Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  
Американска  литература; 

7. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев  – ПУ „ Паисий Хилендарски”, Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 05.04.01– 
Теория и история на литературата, Теория на литературата; 

ФС приема защитата пред научното жури да се проведе на 4 юли 2011 г. от 12.00 часа в 10-та 
семинарна зала. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 
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Раздел .06 ПРОТОКОЛ №142/ от 04.VII.2011 г. 
Днес, 4–ти юли 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 25; хабилитиран състав 24; отсъстват 7 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 
гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Дейвид Брус Дженкинс за заемане на 
академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ 

В резултат на проведен конкурс, обявен в ДВ, бр. 10/01.02.2011 г. и получени 7 (седем) 
положителни оценки на заседание, проведено на 04.07.2011 г. от Научното жури, определено със 
Заповед № Р-33-902/6.04.2011 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултетният съвет на 
Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Дейвид Брус Дженкинс за 
заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по: Област на висшето образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.06 Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература). 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 
гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Иван Георгиев Илиев за заемане на 
академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ 

В резултат на проведен конкурс, обявен в ДВ, бр. 10/01.02.2011 г. и получени 7 (седем) 
положителни оценки на заседание, проведено на 21.06.2011 г. от Научното жури, определено със 
Заповед № Р-33-1218/03.05.2011 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултетният съвет на 
Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Иван Георгиев Илиев за 
заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по: Област на висшето образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.17 Български език 
(История на българския език) във Филиала на ПУ в град Кърджали. 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 
гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Стефка Иванова Георгиева за заемане на 
академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ 

В резултат на проведен конкурс, обявен в ДВ, бр. 10/01.02.2011 г. и получени 7 (седем) 
положителни оценки на заседание, проведено на 31.05.2011 г. от Научното жури, определено със 
Заповед № Р-33-901/06.04.2011 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултетният съвет на 
Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Стефка Иванова Георгиева за 
заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по: Област на висшето образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.18 Славянски езици 
(Съвременен руски език). 

РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет на Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 
гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Пеньо Стойнов Пенев за заемане на 
академичната длъжност „ПРОФЕСОР“  

В резултат на проведен конкурс, обявен в ДВ, бр. 10/01.02.2011 г. и получени 7 (седем) 
положителни оценки на заседание, проведено на 29.06.2011 г. от Научното жури, определено със 
Заповед № Р-33-1157/28.04.2011 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултетният съвет на 
Филологическия факултет ИЗБИРА с 24 гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Пеньо Стойнов Пенев за 
заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по: Област на висшето образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност: 05.04.17 Български език 
(Старобългарски език). 
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РЕШЕНИЕ: ФС одобрява коригираните учебни планове на всички специалности във 
Филологическия факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита бакалавърска специалност Френска 
филология във Филологическия факултет през учебната 2012 – 2013 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната по семейни причини докторантурата 
на Екатерина Иванова Петкова, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на  литературата, считано от 01.09.2011 г. до 
01.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема главен асистент Антоанета Стефанова Джельова да бъде 
зачислена в доктурантура на самостоятелна подготовка по: област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; 
научна специалност: 05.04.17 Български език (История на българския език) с 
тема на дисертационния труд: „Типологична характеристика на глаголно-
именните словосъчетания с родителен и с дателен падеж в старобългарския 
книжовен език“. ФС приема индивидуалния план на докторанта. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Маргарита Ваньова Димитрова да бъде зачислена в 
докторантура на самостоятелна подготовка по: област на висше образование: 
1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3 Педагогика на 
обучението по ...; научна специалност: 05.07.03 Методика на обучението по 
литература с научен ръководител доц. д-р Мария Антонова Шнитер и тема на 
дисертационния труд: „Религиозният синкретизъм като културна памет в 
извънкласните форми на работа по литература – 8 и 9 клас (по материали от с. 
Баните, Смолянска област)“.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на ас. Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, докторант на свободна 
подготовка по: област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; научна специалност: 05.04.18 
Славянски езици (Полски език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните такси за обучение на докторанти на 
самостоятелна подготовка: 

За професионално направление 2.1.Филология – 2400 лв. за самостоятелна форма на обучение; 1 
800 лв. за редовна форма; 1500 лв. за задочна форма на обучение. 

За професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по филология – 2000 лв. за 
самостоятелна форма на обучение; 1600 лв. за редовна форма на обучение; 1300 за задочна форма на 
обучение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС разрешава осеммесечен неплатен отпуск на доц. д-р Ирина 
Димитрова Чонгарова, считано от 01.10.2011 г. до 31.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде намален годишният норматив на 145 часа за 
учебната 2011 – 2012 година на доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова поради 
неплатен отпуск 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2011 – 2012 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Тодор Апостолов Бояджиев – гост-професор по 
НКП:2311, в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на 
Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2010 – 2011 г., 
на пълен норматив, с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – гост-професор по НКП:2311, 
в съответствие с Решение 26 от ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2009 г на Академичния 
съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Агнешка Жемба за лектор по полски език за учебната 2011 – 
2012 година, считано от 01.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Дарка Хербез за лектор по сръбски език за учебната 2011 – 
2012 година, считано от 01.09.2011 г. до 01.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира маг. Лусия Лопес Васкес за лектор по испански език за 
учебната 2011 – 2012 година, считано от 01.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Сун Хунджон за лектор по китайски език за учебната 2011 – 
2012 година, считано от 01.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich Kooperation  и 
продължен трудовия договор на маг. Татяна Деканоидзе през академичната 
2011/2012 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ 
да бъде назначена за асистент по Практически английски език и Фонетика на 
САЕ със срок от 4 години Бистра Димитрова Поповска. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен неплатения отпуск на доц. д-р 
Маргарита Тодорова Славова, считано от 01.08.2011 г. до 30.09.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран норматив от 60 часа за индивидуалния 
план на гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова, поради отпуск по майчинство. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде преиздадено в тираж от 300 екземпляра „Помагало 
по методика на литературното образование“ – 1 част с автор доц. д-р Соня 
Райчева Спилкова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отдел Човешки ресурси да издава докторантски карти на 
редовните докторанти, които да удостоверяват техния статут и осигуряват 
безпроблемен институционален достъп във връзка с изпълнението на преките 
им задължения. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде въведена практиката всички студенти, които не са 
в редовна сесия, да се регистрират на сайта на Филологически факултет, за да 
получат право на явяване на изпит с индивидуален протокол, считано от 
01.10.2011 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Академичния съвет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ да бъде учредена академична награда Паисий Хилендарски във 
връзка с юбилея на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните магистърски програми: 

Магистърска програма 1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална българистика (р.о.) държавна 

такса 

държавна такса държавна такса  

Актуална българистика (з.о.) 400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 

лв 

Методика на обучението по български 

език и литература(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1150.00 

лв 

Методика на обучението по български 

език и литература(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 

лв 

Английски език и методика за ранно 

чуждоезиково обучение 

 

350.00 лв 350.00 лв 350.00 лв 1050.00 

лв 

Превод и бизнес комуникация 450.00 лв  450.00 лв  900.00 

лв 

Лингвистика и превод 450.00 лв 450.00 лв  900.00 

лв 

Превод за европейските институции държавна 

такса 

държавна такса държавна такса  

Превод и интеркултурна комуникация 450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 

лв 

Магистърска програма по приложна 

лингвистика (испански език) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 

лв 

Език и лингвитиска 450.00 лв 450.00 лв  900.00 

лв 

Актуална русистика (р.о.) 500.00 лв 500.00 лв 500.00 лв 1500.00 

лв 

Актуална русистика (з.о.) 380.00 лв 380.00 лв 380.00 лв 1140.00 

лв 

Английски език и методика  350.00 лв 350.00 лв 350.00 

лв 

350.00 лв 1400.00 

лв 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 20 часа упражнения за председателство в Национална 
студентска конференция, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
Проф. д-р Иван Калчев Добрев – 100 часа упражнения по Практически турски език и Съвременен 
турски език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
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Шинка Георгиева Дичева – 250 часа упражнения по Българска литература от Освобождението до 
Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
гл. ас. Диана Николаева Шкодрова – 100 часа по Практически курс по руски език, с тарифна ставка  
4,50 лева на час упражнение 
Катедра по английска филология: 
Доц. Христо Маринов Стаменов – 100 часа упражнения по Фонетика на САЕ, с тарифна ставка 8.00 
лв на час упражнение. 
Вивиян Саркис Арабян – 70 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение. 
Илиян Пенков Друмев – 50 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 
лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Светлана Павлова Стоянова – 350 часа упражнения по Българска литература от Освобождението 
до Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Красимира Танева Танева – 180 часа упражнения по МОБЛ, Текуща и Преддипломна педагогическа 
практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Иван Атанасов Чолаков – 500 часа упражнения по Текуща и Преддипломна педагогическа 
практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Екатерина Станимирова Стойчева – 180 часа упражнения по Старобългарска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Здравко Трифонов Дечев – 360 часа упражнения по Текуща и Преддипломна педагогическа 
практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Канелия Георгиева Колева – 180 часа упражнения по МОБЛ, Текуща и преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Ана Иванова Маринова – 180 часа по Увод в литературната теория, с тарифна ставка 4.00 лв на час 
упражнение. 
Д-р Албена Плахова – 50 часа упражнения по Увод в литературната теория, с тарифна ставка 4.50 
лв на час упражнение. 
Д-р Пенчо Георгиев Раянов – 300 часа упражнения по Текуща и Преддипломна педагогическа 
практика, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Проф. Кирил Василев Димчев – 20 часа лекции по МОБЕ,  с тарифна ставка 5.00 лв на час 
упражнение. 
Проф. д-р Румяна Йовева Николова – 20 часа лекции по МОБЛ, с тарифна ставка 5.00 лв на час 
упражнение. 
Проф. дпн Яна Рашева Маерджанова – 20 часа лекции по МОБЛ, с тарифна ставка по 5.00 лв на час 
упражнение. 
Катедра по история на литературата и срванителното литературознание: 
Здравко Трифонов Дечев - 250 часа упражнения по Българска възрожденска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Милена Георгиева Динева – 200 часа упражнения по Българска възрожденска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Шинка Георгиева Дичева  - 250  часа упражнения по Българска литература от Освобождението до  
Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев - 150 часа лекционен курс по Старобългарски език, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  
проф. дфн Мариана Петрова Цибранска–Костова - 200 часа упражнения по Старобългарски език, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.            
проф. дфн Мирена Христова Славова - 300 часа упражнения по  Класически език и Историческа 
граматика на гръцкия език, с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение. 
проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов - 380 часа лекции на гръцки език по Странознание на 
Гърция, Новогръцка литература и Византийска литература и текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. 
на час упражнение. 
проф. д-р Иван Калчев Добрев - 1050 часа упражнения по Практически турски език, Съвременен 
турски език и Странознание на Турция, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
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проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 400 часа упражнения по Съвременен новогръцки език, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.  
доц. дфн Агим Рустем Фона - 350 часа упражнения по Практически албански език и Странознание 
на Албания, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.   
доц. д-р Виолета Петрова Герджикова - 250 часа упражнения по Старогръцка литература и 
Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
доц. д-р Ивона Велчева Карачорова - 200 часа упражнения по Старобългарски език, с тарифна 
ставка 5,50 лв. на час упражнение.             
Доц. д-р Катерина Иванова Венедикова - 150 часа упражнения по Съвременен турски език 
(Лексикология) и Турска литература (Първа част), с тарифна ставка 10,00 лв. на час  упражнение. 
гл. ас. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова - 200 часа упражнения по Теория на превода – 
новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка  5,00 лв. на час упражнение. 
Александрос Франдзескакис (лектор) - 150 часа упражнения по Новогръцки език, идва от София 
(без хонорар, с право на нощувка и пътни).  
Васил Богомилов Василев - 300 часа упражнения по Румънски език и Странознание на Румъния, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Владимир Красимиров Апостолов - 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 
Димитър Атанасов Мирчев - 100 часа упражнения по Класически език, идва от ДХГ – Пловдив, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  
Иванка Георгиева Ламбрева - 850 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 
Рамазан Чери - 150 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на час  
упражнение. 
Станимир Василев Петров - 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час упражнение. 
Янка Димитрова Господинова – 300 часа упражнения по Практически новогръцки език, с тарифна 
ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 
Катедра по български език: 
Проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Увод в компютърната лингвистика, 
Лингвистични бази данни и Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение;120 
часа упражнения по Езикови технологии, с тарифна сатвка 10.00 лв на час упражнение. 
Мария Димитрова Миличина – 500 часа упражнения по Езикова култура, с тарифна ставка 4.00 лв 
на час упражнение. 
Д-р Милена Петрова Добрева – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с тарифна ставка 
10.00 лв на час упражнение. 
Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с тарифна ставка 10.00 лв 
на час упражнение. 
Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за председателство в Национална 
студентска конференция, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 
Доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 80 часа упражнения по Културна антропология на славяните 
и 60 часа упражнения за ръководство на докторант, с тарифна ставка 5.50 лв на час упражнения. 
Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 260 часа упражнения по История на Полската литература и 60 
часа упражнения за ръководство на докторант, с тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов – 60 часа упражнения за ръководство на докторант, с 
тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Гл. ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 260 часа упражнения по Теоретичен курс – чешки език, с 
тарифна ставка 5.25 лв на час упражнение. 
Хон. ас. Иван Христев Вълев – 90 часа упражнения по Практикум по превод и Преводаческо ателие, 
с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Хон. ас. д-р Роза Тодорова Станкевич – 30 часа упражнения по Беларуски език и литература, с 
тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 30 часа упражнения по Словенски език и език и литература, с 
тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Докт. Евелина Колева Грозданова – 120 часа упражнения по Практически сръбски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Хон. ас. Светла Димитрова Джерманович – 420 часа упражнения по Практически сръбски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
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Докт. Петя Сашева Клинкова – 180 часа упражнения по Втори славянски език (чешки език), с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Гл. ас. Данута Матишак Найденова – 150 часа упражнения по Полска литература, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение. 
Докт. Илиана Георгиева Новак – 120 часа упражнения по Практически послки език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Хон. Ас. д-р Ангел Маринов Маринов – 30 часа лекции по Теория на превода (чешки език), с 
тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
Докт. Мина Георгиева Стойнова – 150 часа упражнения по Практически послки език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Хон. Ас. Красимира Асенова Маринова – 80 часа упражнения по История на чешката литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Хон. Ас. Стефан Димитров Кожухаров – 120 часа упражнения по Практически сръбски и хърватски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Лектор Дейвид Бернщайн – 230 часа упражнения по Практически чешки език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Доц. дпн Валерий Францевич Занглигер – 150 часа лекции по Избираеми дисциплини, с тарифна 
ставка 6,50 лева на час упражнение. 
Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски фолклор и Стара руска 
литература, с тарифна ставка по 6,00 лв на час упражнение.  
Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 520 часа упражнения по Съвременен руски език 
(морфология) и Практически курс по руски език, с тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение.    
Доц. Милена Петкова Калудова – 200 часа упражнения по Руска литература на 19 век, с тарифна 
ставка 5,50 лева на час упражнение. 
Д-р Радка Николова Атанасова – 400 часа лекции по Руска литература на 20 век, с тарифна ставка  
5,50 лева на час упражнение, и 40 часа упражнения по Факултативна дисциплина 2, с тарифна 
ставка по 5,00 лева на час упражнение  
Гл.ас. Елена Лилова Василева – 600 часа упражнения по Практически курс по руски език, с тарифна 
ставка 4,50 лева на час упражнение.   
Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 150 часа упражнения по Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 
Гл.ас. Мария Георгиева Петрова – 110 часа упражнения по Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 
Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 560 часа упражнения по Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение  
Надя Любенова Паунова – 220 часа упражнения по Практически курс по руски език, с тарифна 
ставка 4,50 лева на час упражнение.  
Илия Цанков Солтиров - 460 часа упражнения по Практически курс по руски език, с тарифна 
ставка 4,50 лева на час упражнение 
Полина Андреева Димитрова – 350 часа упражнения по Практически курс по руски език, с тарифна 
ставка 4,50 лева на час упражнение.  
Катедра по английска филология: 
Доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – 200 часа упражнения по Нова английска литература, с 
тарифна ставка 10.00 лв. за час упражнение; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 350 часа упражнения по Лексикология на САЕ  и Фонетика на 
САЕ, с тарифна ставка 8.00 лв. за час упражнение; 
Д-р Васил Димитров Стоянов -  520 часа упражнения  по Лингвистика на текста, Факултативна или 
избираема дисциплина, с тарифна ставка 6.50 лв.; и Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
Иван Йорданов Костурков  - 1300 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение; 
Емилия Ханджийска – 1060 - часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
Цецилия Маркова Дженкинс  - 1000 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение; 
Елизабет Огнянова Кумчева - 1000 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение; 
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Стефка Боргоджийска – 880 часа  упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
Вивиан Саркис Арабян  - 720 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
 Ралица  Петрова Кунчева  -  700 часа упражнения по  Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение; 
Емилия Радостинова Илиева - Живкова – практически английски език- 700 часа в упражнения, 
4.50 лв на час упражнение;  
Гл. ас. Румяна Боянова Пенева –700 часа упражнения по Американска  литература и Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;  и 250 часа  упражнения по 
Английски език  за преподаватели и докторанти  към Филологическия  факултет,  с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение; 
Кристина Стоянова Крислова – 700 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение;  
Деница Ангелова Шаркова - 610 часа упражнения по Практически английски език,  с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение; 
Даниела  Василева Христова - 580 часа упражнения  по Практически английски език,  с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Илиан Пенков Друмев -  520 часа упражнения  по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
Петър  Иванов Краевски – 460 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 
Алистър Хейз -  310 часа упражнения по Избираема и  факултативна дисциплини и Практически 
английски език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
Доц. д-р Людмила Константинова Костова – 150 часа упражнения по Английска литература 
(Просвещение), с тарифна ставка 8.00 лв на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
Проф. дфн Евгения Тодорова Вучева – 100 часа упражнения по Стилистика на съвременния 
испански език, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 
Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 400 часа упражнения по Методика на  обучението по френски 
език, Методика на обучението по немски език, Методика на обучението по испански език, 
Лексикология на френски език, Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 
6.00 лв на час упражнение. 
Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 150 часа упражнения по Испанска литература I част, с тарифна 
ставка 6.00 лв на час упражнение. 
Мария Атанасова Нанева – 400 часа упражнения по Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час 
упражнение. 
Джесика Сиаботару Де Манев – 200 часа упражнения по Испански език, с тарифна ставка 5.50 лв на 
час упражнение. 
Пресентасион Ортега – 200 часа упражнения по Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час 
упражнение. 
Олга Михайлова Мишкова-Делева – 400 часа по Немски език, Методика на обучението по немски 
език и хоспетиране, Текуща и преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 5.00 лв на 
час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по история на България: 
Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 90 часа упражнения по История на България 

(Средновековие), с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 
Проф. д-р Румяна Нейков Кушева – 90 часа упражнения по Методика на обучението по история, с 

тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 
Проф. дин Антонина Николова Кузманова – 55 часа упражнения по История на българските 

народи, с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 
Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 200 часа упражнения по Геополитика на Балканите, История на 

България (след II Световна война), Избираема дисциплина, с тарифна  ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Гл. ас. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – 160 часа упражнения по Увод в 

историческото познание и Архивистика (избираеми дисциплини), с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение. 
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Катедра по обща история и археология: 
Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 80 часа упражнения по Тракология, с тарифна ставка 5.50 лв на 

час упражнение. 
Доц. д-р Ангел Янков Янков – 60 часа упражнения по Избираема дисциплина, с тарифна ставка 5.50 

лв на час упражнение. 
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по Средновековна обща история, 

История на Византия и Средновековна история на Балканския полуостров, с тарифна ставка 4.50 лв на 
час упражнение. 

Хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражнения по Хоспетиране, Текуща педагогическа 
практика и Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните нехабилитирани преподаватели да водят 
лекционни курсове на студентите от специалностите Български език и история 
(редовно и задочно обучение) и Балканистика през учебната 2011/2012 година: 

Катедра по история на България: 
Гл. ас. д-р Румяна Йоргова Комсалова 
Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова 
Гл. ас. д-р Тодор Йорданов Радев 
Гл. ас. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева 
Катедра по обща история и археология: 
Гл. ас. д-р Георги Димитров Митрев 
Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов 
Гл. ас. д-р Симеон Койчев Кацаров 
Гл. ас. д-р Тодор Иванов Бистрашки 
Гл. ас. д-р Стоян Йорданов Попов 
Гл. ас. д-р Димитър Веселинов Димитров 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели за редовни и задочни магистърски 
програми към Катедра по английска филология: 

Доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 
Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски” ; 
Д-р Васил Димитров Стоянов  - хоноруван преподавател. 
Размерът на хонорара се определя  от  възможностите на програмата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от Академичния 
съвет учебните планове и такси на следните специализации: 

Специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Книгоиздаване” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
Специализация „Творческо писане” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

Раздел .07 ПРОТОКОЛ №143/ от 17.X.2011 г. 
Днес, 17–ти октомври 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 

факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 22; хабилитиран състав 21; отсъстват 10 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната редовната докторантура на Евелина 
Колева Грозданова за периода 01.10.2011 г. – 31.03.2012 г. поради специализация в 
Белград, Сърбия. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на Маргарита Ваньова 
Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 
българска литература  и теория на литературата, по научна специалност 
05.07.03 Методика на обучението по литература, с тема на дисертацията 
„Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми на 
работа по литература – 8 и 9 клас (по материали от с. Баните, Смолянска 
област)“, с научен ръководител доц. д-р Мария Антонова Шнитер.   

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава неплатен отпуск на доц. д-р Дарина Дончева Дончева – 
лектор в Университет „Кoмeнски“, Словакия, считано от 02.01.2012 г. до 
31.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема маг. Татяна Деканоидзе да бъде преназначена за 
академичната 2011/2012 до 30.09.2012 г. – с цел да се избегнe едностранно 
прекратяване на договора и закриване на австрийския лекторат. 

На същото основание да се актуализира и договорът за наем до 30.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема маг. Лусия Лопес Васкес – лектор по испански език, да бъде 
преназначена за академичната 2011/2012 година до 30.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните такси за провеждане на езикови курсове и 
издаване на сертификати към Центъра за обучение по чужди езици и 
интеркултурна комуникация: 

Курс по чужд език от 30 часа за студенти и преподаватели – 72.00 лева. 
Провеждане на изпит след курса и издаване на сертификат – 18.00 лева. 
Курс по чужд език от 30 часа, провеждане на изпит и издаване на сертификат за външни лица – 

120.00 лева. 
Провеждане на изпит за доказване на ниво по чужд език – 81.00 лева. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема еднократно преместване на лекциите на гл. ас. д-р 
Радослава Минкова по здравословни причини от зимния семестър през летния 
семестър за академичната 2011/2012 година, както следва: 

„Основи на социолингвистиката“ – специалност Приложна лингвистика, III курс. 
„История на литературата“ (общ курс) – специалност Приложна лингвистика, III курс. 
„Немска литература – II част“ – специалности БЕНЕ и РЕНЕ, III курс. 
„Немска литература – III част“ – специалности БЕНЕ и РЕНЕ, IV курс. 
На същото основание часовете по немски език в специалност Лингвистика и информационни 

технологии I курс да се поемат от гл. ас. д-р Кана Димитрова – 4 часа, и гл. ас. Иванка Танева – 4 часа. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в учебните планове на специалност 
Приложна лингвистика (2 чужди езика – с първи език френски език и немски 
език) – III курс, V семестър: 

Дисциплината „Морфология – първи чужд език“: 30 часа лекции, 15 часа упражнения. 
Дисциплината „Морфология – втори чужд език“: 15 часа лекции, 15 часа упражнения. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика (два чужди езика): Факултативна дисциплина 4 (Втори 
чужд език) да бъде изтеглена от VI семестър (летен семестър на учебната 
2012/2013 г.) в III семестър (зимен семестър на учебната 2011/2012 г.), като 
студентите ще посещават лекциите по Съвременен руски език (Лексикология) в 
поток със студентите от специалност Руски език и чужд език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложен за доктор хонорис кауза на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложен за доктор хонорис кауза на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” чл.-кор. проф. Тодор Апостолов Бояджиев. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложен за доктор хонорис кауза на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” проф. Венче Спасова Попова. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с откритата процедура за присъждане на научната 
степен доктор на филологическите науки на доц. д-р Вера Тервел Маровска по 
Научна област 2.Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1.Филологии;  
Научна специалност 05. 04. 17 Български език ФС утвърждава следният състав 
на научно жури за защита на дисертацията й на тема: “Граматическите 
признаци определеност и относителност и пространствено-времевата 
локализация на изказването”: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Проф. дфн Диана Петрова Иванова - Катедра по български език в Пловдивския университет . 
           Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. Проф. дфн Руселина Лозанова Ницолова - от СУ „Св. Климент Охридски”. 
           Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
2. Проф. дфн Стоян Панайотов Буров – Катедра „Съвременен български език” от ВТУ „Св. св. Кирил 

и Методий”. 
Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
3. Проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев - от СУ „Св. Климент Охридски”. 
Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
4. Доц. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – Катедра „Български език” СУ „Св. Климент 

Охридски”. 
Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
5. Доц. д-р Ваня Иванова Зидарова – Катедра по български език в Пловдивския университет. 
           Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език 
6. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  Катедра по български език в Пловдивския 

университет. 
Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език. 
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РЕЗЕРВИ:  
1. Проф. д-р Светла Пенева Коева - от ИБЕ при БАН, София. 
Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език. 
2. Доц. д-р Петя Иванова Бъркалова – Катедра по български език в Пловдивския университет. 
           Научна област 2. Хуманитарни науки 
Професионално направление 2.1. Филологии 
Научна специалност 05.04.17 Български език. 
Факултетният съвет одобрява 27.02. 2012 год. като дата за защита на дисертационния труд. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
Проф. дфн Иван Стефанов Иванов – 30 часа лекции по Литература и културология, с тарифна 

ставка 6.00 лв на час упражнение. 
Проф. дфн Радосвет Стефанов Коларов – 60 часа лекции по Звук и смисъл в художествената проза, 

с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 
Доц. д-р Юлия Христова Николова – 30 часа лекции по Проектът литературна антропология, с 

тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Георги Симеонов Цонев – 30 часа лекции по Комуникативни и езикови особености при интернет 

общуването, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и срвантителното литературознание: 
Доц. д-р Светлана Стойчева Василева – 250 часа лекции по Литература за деца и юноши, с тарифна 

ставка 5.50 лв на час упражнение. 
Катедра по български език: 
Д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 60 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
Докторант Владислава Вескова Иванова – 200 часа упражнения по Руска литература на XIX век, с 

тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Докторант Елена Костадинова Нейчева – 200 часа упражнения по Практически руски език и 

Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Докторант Боряна Тенчева Тенчева – 200 часа упражнения по Практически руски език и 

Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Гл. ас. Грета Серафимова Косева – 250 часа упражнения по Практически руски език, Фонетика на 

СРЕ и Лексикология на СРЕ, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
Д-р Джералд Брус Уайтфийлд – 100 часа упражнения по Избираеми дисциплини, с тарифна ставка 

7.00 лв на час упражнение. 
Вадим Атанасов Банев – 1000 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв на час упражнение. 
Полина Николаева Петкова – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна 

ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Петя Огнянова Георгиева – 400 часа упражнения по Практически английски език, с тарифна ставка 

4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
Станислава Петкова Илиева – 200 часа упражнения по Практически немски език, с тарифна ставка 

5.00 лв на час упражнение. 
Надя Иванова Фурнаджиева – 200 часа упражнения по Теория на превода на немски език, с тарифна 

ставка 5.00 лв на час упражнение. 
Артуро Фернандес Фустер – 250 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна ставка 

5.00 лв на час упражнение. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема правила за избори на председател и зам.-председател на ОС, 
Факултетен съвет и Декан. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учебния план на магистърска програма „Професионална 
квалификация „учител по чужд език (I чужд и/или II език)“ и семестриални 
такси: I семестър – 500.00 лв., II семестър – 500.00 лв, III семестър – 200.00 лв. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по руска филология: 
Проф. д-р Ирина Вълкова Червенкова – 180 часа лекции по Избираеми дисциплини, с тарифна 

ставка 6.50 лв на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнително литературознание: 
Доц. д-р Светлана Стойчева Василева – 60 часа упражнения за Ръководство на докторант, с 

тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по руска филология: 
Хунджунг Сун – 200 часа упражнения по Практически китайски език, с тарифна ставка 10.00 лв на 

час упражнение. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .08 ПРОТОКОЛ №144/ от 28.XI.2011 г. (нов мандат) 
Днес, 28–ми ноември 2011 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия 
факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 32; хабилитиран състав 25; отсъстват 3 души (отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 
Разни 
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РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 32 гласували, 19 гласа „за“, 13 гласа „против“) доц. д-р 
Петя Николова Бъркалова за зам.-декан по наука, докторанти, издания, проекти, 
акредитация и качество 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 32 гласували, 28 гласа „за“, 4 гласа „против“) доц. д-р 
Красимира Ангелова Чакърова за зам.-декан по студенти (учебен процес, 
състояние, вътрешна мобилност, административен статус), учебен отдел, 
студентски организации, академичен живот, дистанционно обучение. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 32 гласували, 26 гласа „за“, 6 гласа „против“) доц. д-р 
Иван Петров Чобанов за научен секретар по учебна документация, разписание,  
специализации, продължаващо обучение. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 32 гласували, 27 гласа „за“, 5 гласа „против“) гл. ас. д-р 
Надя Петрова Чернева за научен секретар по международна дейност, 
мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 28 гласа „за“, 3 гласа „против“) 
проф. дфн Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева за ръководител на 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за“, 1 гласа „против“) доц. 
д-р Атанас Вангелов Бучков за ръководител на Катедрата по българска 
литература и теория на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 30 гласа „за“, 1 гласа „против“) доц. 
д-р Вера Тервел Маровска за ръководител на Катедрата по български език. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 26 гласа „за“, 5 гласа „против“) доц. 
д-р Станка Желязкова Козарова за ръководител на Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 31 гласували, 25 гласа „за“, 6 гласа „против“) доц. 
д-р Руси Николов Николов за ръководител на Катедрата по романистика и 
германистика. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учебния план на магистърска програма Професионална 
квалификация „учител по чужд език“ (испански език, немски език, френски език) 
и я включва в програмата на Филологическия факултет за 2012/2013 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема учебния план на предложената Специализация по превод. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава неплатен отпуск на доц. д-р Любка Петрова Липчева-
Пранджева за периода от 01.11.2011 г. до 30.06.2012 г. във връзка с работата и 
като лектор в гр. Берлин, Германия. 

РЕШЕНИЕ: ФС разрешава неплатен отпуск на гл. ас. д-р Людмила Иванова 
Минкова за периода от 01.01.2012 г. до 14.06.2012 г. във връзка с работата и като 
лектор в гр. Комрат, Молдова. 

ФС приема да бъде редуциран годишният и норматив на 160 часа. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалност 
Славянска филология: 

Лекциите от Теория на превода във II семестър на III курс да се четат в общ лекционен пток за 
трите направления на специалността. До този момент дисциплината се преподава за трите профила 
поотделно. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и история: 

Дисциплината Антична историография да бъде преместена от I зимен семестър в III зимен 
семестър, а дисциплината Историография на Средновековието и Новото време да бъде преместена от III 
зимен семестър в V зимен семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент по Научна област: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна 
специалност: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Английска литература – Просвещение) със срок 2 месеца от 
обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за главен асистент по Научна 
област: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. Филология; 
Научна специалност: Романски езици (Съвременен испански език) със срок 2 
месеца от обявяването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с провеждането на изпит по специалността Методика на 
обучението по литература на Маргарита Ваньова Димитрова, свободен 
докторант към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата, ФС приема комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Атанас Вангелов Бучков 
Членове:  
Доц. д-р Соня Райчева Спилкова 
Доц. д-р Мария Антонова Шнитер 
Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена прекъснатата редовна 
докторантура на Екатерина Иванова Петкова, редовен докторант към Катедра 
по българска литература и теория на литературата по научна специалност 
Методика на обучението по българска литература, считано от 28.11.2011 г., 
като докторантурата от редовна форма на обучение премине в задочна поради 
семейни причини. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Агнешка Жемба, 
лектор по полски език, за академичната 2012/2013 година, считано от 
01.10.2012 г. до 30.09.2013 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде преиздадено учебно помагало RITE AND TRANSLATE 
на доц. Михаил Страшимиров Грънчаров от Университетско издателство 
„Паисий Хилендарски“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ 
да назначи за асистент по Практически английски език със срок от 4 години 
Цецилия Маркова Дженкинс. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по славянска филология: 
Кристина Стоянова Неделчева – 120 часа упражнения по Практически чешки език (лексика), с 

тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
д-р Ангел Маринов Маринов – 40 часа лекции по Теория на превода, с тарифна ставка 5.00 лв на час 

упражнение. 
Нинослав Радакович – 100 часа упражнения по Практически хърватски език (конверзация), с 

тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Агнешка Жемба – лектор по полски език, да бъде 
преназначена за академичната 2011/2012 г. до 30.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Дарка Хербез – лектор по сръбски език, да бъде 
преназначена за академичната 2011/2012 г. до 30.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Хунджунг Сун – лектор по китайски език, да бъде 
преназначена за академичната 2011/2012 г. до 30.09.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с подготовката на предстоящата институционална 
акредитация на Университета ФС приема комисия по качеството за 
Филологическия факултет в следния състав: 

Председател: доц. д-р Петя Бъркалова 
Членове: 
Доц. д-р Константин Куцаров 
Гл. ас. д-р Лилия Иванова 
Гл. ас. д-р Димитър Кръстев 
Гл. ас. д-р Милена Стойкова 
Гл. ас. д-р Ани Кемалова 
Гл. ас. д-р Аделина Странджева 
Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте 
Гл. ас. Веселина Койнакова 
Гл. ас. Фани Бойкова 
Докторант Боряна Тенчева 
Енчо Тилев – студент. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели за магистърска програма Актуална 
българистика: 

Лилия Борисова Врабчева – 8 часа упражнения по Кино в литературата, с тарифна ставка 5.00 лв 
на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разкрити следните специалности към 
Филологическия факултет за учебната 2012/2013 г.: 

Приложна лингвистика Английски език и Италиански език; 
Български език и италиански език; 
Френска филология. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по романистика и германистика: 
Пресентасион Ортега – 50 часа упражнения по Практически испански език, с тарифна ставка 5.00 
лв на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 
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 Протоколи за 2012 

Раздел .01 ПРОТОКОЛ №145/ от 16.I.2012 г. 
 Днес, 16–ти януари 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 32; хабилитиран състав 26; отсъстват 3 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разни 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд 
на Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата по история 
на литературата и сравнителното литературознание, от „Тематизация на 
минало и бъдеще в българската детска литература“ в „Модели на спомена в 
българската литература за деца“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Таня 
Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език, поради заминаване на шестмесечна практика в 
Гърция в Атинския университет със спечелена стипендия Уранис, считано от 
01.02.2012 г. до 01.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема годишния отчет  и утвърждава положителната 
оценка за периода 01.07.2010 г. – 01.07.2011 г. на ас. Ина Здравкова 
Кукунджиева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия с тема на дисертационния труд: „Масите и човекът в балканските 
литератури: Иво Андрич, Йордан Йовков, Никос Казандзакис“. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния учебен план на ас. Ина 
Здравкова Кукунджиева, докторант на самостоятелна подготовка към 
Катдерата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия и тема на дисертационния труд: „Масите и човекът в 
балканските литератури: Иво Андрич, Йордан Йовков, Никос Казандзакис“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета  и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Ангел Николов Тарашев, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по Българска литература и теория на 
литературата по научна специалност Теория и история на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема Мария Петрова Мицкова да бъде записана в 
докторантура на самостоятелна подготовка към Катедрата по български език  
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Български език (история на 
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новобългарския книжовен език) с тема на дисератционния труд: 
„Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 
20-те – 70-те години на XIX век“ с научен ръководител проф. дфн Диана Петрова 
Иванова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка на 
Екатерина Иванова Петкова, задочен докторант към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата, по област на висшето образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по ..., докторантска програма по Методика на обучението по 
българска литература, с тема на дисертационния труд „Българската 
литературна класика в условията на реформираща се образователна 
система (текстовете на Иван Вазов в гимнаизален етап – методически 
проблеми и решения)“ и научен ръководител проф. дфн Инна Иванова Пелева. 

ФС отчислява Екатерина Иванова Петкова с право на защита, считано от 
12.01.2012 г. и приема да се даде ход на процедура за открито заключително 
заседание. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка със защитата на дисетрацията на Екатерина Иванова Петкова, 
задочен докторант към Катедрата по българска литература и теория на литературата, по 
област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по ..., докторантска програма по Методика на обучението по 
българска литература, с тема на дисертационния труд „Българската литературна класика в 
условията на реформираща се образователна система (текстовете на Иван Вазов в 
гимнаизален етап – методически проблеми и решения)“ и научен ръководител проф. дфн Инна 
Иванова Пелева ФС утвърждава следният състав на научното жури: 

1. Проф. дфн Радослав Димитров Радев – ВТУ „Кирил и Методий“; Област на 
висшето образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научна специалност 
Методика на обучението по литература; 

2. Проф. дфн Инна Иванова Пелева – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на 
висшето образование 2 Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до Първата световна война); 

3. Доц. д-р Вълко Маринов Канев – „Тракийски университет“, Ст. Загора; 
Област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност 
Методика на обучението по литература; 

4. Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – „Тракийски университет“, Ст. 
Загора; Област на висшето образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна 
специалност Теория на възпитанието и дидактиката; 

5. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на 
висшето образование 2 Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Теория и история на 
литературата. 

Резерви: 
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1. Проф. д-р Емилия Любомирова Василева – СУ „Св. Климент Охридски“; 

Област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност 

Теория на възпитанието и дидактиката; 

2. Доц. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на 

висшето образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност 

Методика на обучението по литература . 

ФС приема защитата пред научното жури да се проведе на 2 април 2012 г.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на проф. 
д-р Стефка Иванова Георгиева за една година, считано от 31.01.2012 г. въз 
основа на § 11 от Допълнителните разпоредби на ЗВО и чл. 20 (4) от КТД. 

РЕШЕНИЕ: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет да бъде 
удължен трудовият договор на гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова за една 
година, считано от 1.02.2012 въз основа на дейностите, които на този етап не 
могат да бъдат поети от други членове на Катедрата по романистика и 
германистика или от хонорувани преподаватели. 

  
РЕШЕНИЕ: ФС избира Кичка Иванова Кусева за редовен докторант към 

Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна спецаилност Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до края на Първата световна война) с научен ръководител 
проф. дфн Инна Иванова Пелева и тема на дисертационния труд „Евгения Марс и 
Ана Карима – жените писателки между литературния бит и 
литературната история“. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Ваня Георгиева Георгиева за редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна спецаилност Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до края на Първата световна война) с научен ръководител 
проф. дфн Инна Иванова Пелева и тема на дисертационния труд „Екатерина 
Кравелова – Лора Каравелова: културноисторическия сюжет „майки – 
дъщери“ в български контекст“. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Стойно Стефанов Спасов за редовен докторант към 
Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна спецаилност Общо и сравнително езикознание с научен 
ръководител доц. д-р Иван Петров Чобанов и тема на дисертационния труд 
„Система на полските фамилни имена в съпоставка с българските“. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Илия Цанков Солтиров за редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
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науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с научен 
ръководител проф. дфн Стефана Петрова Димитрова и тема на 
дисертационния труд „Непарадигматические отношение в русскои 
морфологической системе“. 

РЕШЕНИЕ: ФС избира Полина Андреева Димитрова за редовен докторант 
към Катедра по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
спецаилност Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език) с 
научен ръководител проф. д-р Стефка Иванова Георгиева и тема на 
дисертационния труд „Фразеологические единицы библейского происхождения 
(на материале русского и болгарского языков)“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалност 
Български език и турски език III курс, VI семестър: 

Дисциплината Историческа граматика на турския език да се замени с 
Балканска турска диалектология с хорариум 30/0, форма на контрол – изпит, 
кредити – 3. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план: един път годишно 
да се провеждат Пътуващи семинари по методика на преподаването на 
български език и литература в различни градове на Южна България като част 
от учебната педагогическа практика за студентите от Филологическия 
факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2010/2011 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Доц. д-р Мария Атанасова Йовчева – 600 часа упражнения по Стара 

българска литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.  

2. Проф. дфн Георги Вълчев Петков – 60 часа упражнения за ръководство на 

докторант, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

3. Екатерина Иванова Петкова – 300 часа упражнения по Преддипломна 

педагогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 

упражнение. 

4. Иван Атанасов Чолаков – 400 часа упражнения по Преддипломна 

педагогическа практика по МОБЛ и МОБЕ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 

упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език:   
1. Доц. д-р Паша Явузаслан – 120 часа упражнения по Лексикология на 

съвременния турски език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
1. Проф. дфн Георги Вълчев Петков – 60 часа упражнения за ръководство на 

докторант, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
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Катедра по руска филология: 
1. Полина Андреева Димитрова – 100 часа упражнения по Преддипломна 

педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Милена Петкова Калудова – 200 часа упражнения по Руска 

литература на XIX век, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

3. Гл. ас. Грета Серафимова Косева – 200 часа упражнения по Практически 

руски език и Фонетика на съвременния руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на 

час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 
1. Джесика Сиаботару Де Манев – 200 часа упражнения по Практически 

испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Пресентасион Ортега – 400 часа упражнения по Практическа испански език, 

с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

3. Хачик Дикран Хачикян – 300 часа упражнения по Методика на обучението 

по френски език, Стилистика на СФЕ и Практически френски език, с тарифна 

ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2011/2012 година: 
Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

ИЛСЛ 

Доц. д-р Иван 

Русков 

1  Българска литература 

/Българска литература от 

Освобождението до края на 

Първата световна война/ 

 

1 

 

 

ИЛСЛ 

Доц. д-р Татяна 

Ичевска 

2  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

1 

 

 

 

БЛТЛ 

Доц. д-р Любка 

Липчева-Пранджева 

3  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

1  

Руска филология 

Доц. д-р Николай 

Нейчев 

4  Руска литература и 

литература на народите  на 

СССР /Руска литература на 

19 век/ 

 

1 

 

 

Български език 

Доц. д-р Константин 

5  Български език  

/Морфология/ 

2  
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Куцаров 

Български език 

Доц. д-р Петя 

Бъркалова 

6  Български език /Синтаксис/ 1 

 

 

 

Български език 

Доц. д-р Ваня 

Зидарова 

7  Български език 

/Лексикология/ 

1  

Славянска 

филология 

8  Славянски езици 

/Съвременен полски език/ 

1  

Руска филология 

Проф. дфн 

Стефнова 

Димитрова 

9  Славянски езици  

/Морфология на 

съвременния руски език/ 

1 

 

 

 

ИЛСЛ 

Проф. дфн Клео 

Протохристова 

10  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия 

/Сравнително 

литературознание/ 

 

1 

 

 

 

Романистика и 

германистика 

Доц. д-р Малинка 

Дичева-Николова 

11  Романски езици 

/Съвременен френски език/ 

1  

Романистика и 

германистика 

Проф. дфн Иван 

Кънчев 

12  Романски езици 

/Съвременен испански език/ 

 

1  

Руска филология 

Доц. д-р Елена 

Томова 

13  Руска литература и 

литература на народите на 

СССР (Руски фолклор и 

стара руска литература) 

1  

Общо 

езикознание и 

история на 

български език 

Доц. д-р Станка 

Козарова 

14  Общо и сравнително 

езикознание 

1  

Славянска 

филология 

Доц. д-р Жоржета 

Чолакова 

15  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия 

/Славянски литератури и 

чешка литература/ 

1  

                                                                                                                     16 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 125 от 174 

ОБЩО: 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент по област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки професионално направление 2.1 
Филология научна специалност Българска литература (Старобългарска 
литература) със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник . 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Магистърска програма „Актуална българистика“: 
5. Гл. ас. Пенка Борисова Танева-Кафелова – 50 часа упражнения по 

Английски език, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.  

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                            (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .02 ПРОТОКОЛ №146/ от 20.II.2012 г. 
 Днес, 20–ти февруари 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 31; хабилитиран състав 27; отсъстват 4 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разни 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година и утвърждава отличната 
оценка на Канелия Георгиева Колева, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата, по област на висшето 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по ...., докторантска програма Методика на 
обучението на литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третата година и утвърждава отличната 
оценка на Красимира Танева Танева, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата, по област на висшето 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по ..., докторантска програма Методика на 
обучението по литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година и утвърждава отличната 
оценка на Ана Иванова Маринова, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата, по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторантска програма Теория и история на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година и утвърждава отличната 
оценка на Екатерина Станимирова Стойчева, редовен докторант към Катедрата 
по българска литература и теория на литературата, по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
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Филология; докторантска програма Българска литература (Стара българска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година и утвърждава отличната 
оценка на Виолета Йорданова Георгиева, редовен докторант към Катедрата по 
български език, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Български език (Синтаксис). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третата година и утвърждава отличната 
оценка на Таня Станкова Бучкова, редовен докторант към Катедрата по 
български език, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Български език (История на новобългарския книжовен език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за третата година и утвърждава отличната 
оценка на Владислава Вескова Иванова, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма Руска 
литература и литература на народите на СССР (Руска литература на XIX век). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена с право на защита Таня Станкова 
Бучкова, редовен докторант към Катедрата по български език, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторантска програма Български език (История на 
новобългарския книжовен език), считано от 01.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена с право на защита Владислава 
Вескова Иванова, редовен докторант към Катедрата по руска филология, по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторантска програма Руска литература и 
литература на народите на СССР (Руска литература на XIX век), считано от 
01.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Славянски езици (Лексикология на Съвременния руски език) да бъде 
допусната до следните изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и 
план: 

1. Езикът на медиите (преподавател: доц. д-р Красимира Чакърова). 

2. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  да бъдат признати и допълнително включени в 
индивидуалния план на Владислава Вескова Иванова, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на XIX 
век)следните положени от нея изпити: 
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1. Европейска цивилизация – част I (преподавател: доц. д-р Светла 

Черпокова). 

2. Европейска цивилизация – част II (преподавател: доц. д-р Ирина 

Чонгарова). 

3. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

4. Английски език (преподаватели: д-р Йордан Костурков, д-р Витана 

Костадинова, д-р Снежа Цонева-Матюсън – комисия, назначена със 

заповед на Ректора № Р33-4268 от 29.11.2011 г.). 

5. Християнска агиология и фолклор (преподавател: доц. д-р Елена Томова). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  да бъдат признати и допълнително включени в 
индивидуалния план на Канелия Георгиева Колева, редовен докторант към 
Катедрата по Българска литература и теория на литературата, по област на 
висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по ..., докторантска програма по Методика на 
обучението по българска литература, следните положени от нея изпити: 

1. Литература и рецепция (преподавател: доц. д-р Светла Черпокова). 
2. Литература и алхимия (преподавател: доц. д-р Светла Черпокова). 
3. Европейска цивилизация (преподавател: доц. д-р Светла Черпокова). 
4. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 
РЕШЕНИЕ: ФС приема  да бъдат признати и допълнително включени в 

индивидуалния план на Красимира Танева Танева, редовен докторант към 
Катедрата по Българска литература и теория на литературата, по област на 
висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по ..., докторантска програма по Методика на 
обучението по българска литература, следните положени от нея изпити: 

1. Проектът литературна антропология (преподавател: доц. д-р Юлия 

Николова). 

2. Културна антроплогия на славяните (преподавател: доц. д-р Владимир 

Пенчев). 

3. Антропология на религиите (преподавател: доц. д-р Мария Шнитер). 

4. Културология и литература (преподавател: проф. Иван Стефанов). 

5. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на Стойно Стефанов 
Спасов, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сменен научния ръководител на редовен 
докторант Екатерина Станимирова Стойчева към Катедрата по българска 
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литература и теория на литературата , по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска 
програма Българска литература (Стара българска литература) поради 
подадената оставка от проф. дфн Георги Петков. 

 ФС избира за научен ръководител доц. д-р Мария Антонова Шнитер. 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната за срок от 2 години 

докторантурата на Мина Георгиева Стойнова, редовен докторант по към 
Катедра по славянска филология, по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска 
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Полска литература), поради майчинство, считано от 01.03.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка със защитата на дисертацията на гл. ас. Мария 
Елисеева Зозикова, свободен докторант към Катедрата по руска филология, по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докторантска програма по Славянски езици, с тема 
на дисертационния труд „Семантични и функционално-стилистични промени 
в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХІ век (в 
съпоставка с българския книжовен език)“ ФС утвърждава следния състав на 
научно жури: 

1. Проф. дфн Диана Петрова Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на 

висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Български език. 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски“; 

Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Български език. 

3. Академик дфн Михаил Георгиев Виденов – СУ „Св. Климент Охридски“; 

Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Общо и сравнително 

езикознание. 

4. Проф. д-р Ирина Вълкова Червенкова – СУ „Св. Климент Охридски“; 

Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици 

(Съвременен руски език). 

5. Доц. д-р Лиляна Михайлова Цонева – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици 

(Съвременен руски език). 

Резерви: 
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1. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област 

на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици. 

2. Доц. д-р Анна Христова Липовска – СУ „Св. Климент Охридски“; Област на 

висшето образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици. 

Факултетният съвет одобрява 25.04.2012. като дата за защита на 
дисертационния труд. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебните планове на 
специалности Български език и китайски език и Приложна лингвистика с 
китайски език: 

За втория семестър на академичната 2011/2012 година да бъде включена 
доплънителна Факултативна дисциплина: „Практическа фонетика“ с 
хорариум 30 часа упражнения, изтеглена от II курс III семестър. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с чл. 55 (2) от Правилника за РАС на ПУ ФС приема да 
бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъде назначен за асистент по 
Съвременен турски език със срок от 4 години Харун Харун Бекир, считано от 20.02.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Красимира Танева Танева – 100 часа упражнения по Преддипломна 

педагогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 

упражнение. 

2. Канелия Георгиева Колева – 70 часа упражнения по Преддипломна 

педогогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 

упражнение. 

3. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – 120 часа упражнения за Ръководство 

на двама докторанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
1. Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова – 100 часа упражнения по Увод в 

комютърната лингвистика (формални подходи към езика), с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 

2. Георги Симеонова Цонев – 100 часа упражнения по Офис програми, с 

тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1. Валя Тодорова Тодорова – 50 часа упражнения по Странознание на Китай, с 

тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

2. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Практически китайски 

език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
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3. Теодора Маргаритова Пенева – 100 часа упражнения по Практически 

китайски език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели в магистърска програма 
Актуална българистика: 

1. Д-р Феня Ешуа Декало – 30 часа упражнения по Мултикултурализъм, с 

тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Таня Любенова Маринчешка – 30 часа упражнения по Европейска 

цивилизация, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Янка Русева Тоцева – 30 часа упражнения по Интеркултурна 

комуникация, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

4. Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова – 30 часа лекци по Съвременни езикови 

ресурси, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с чл. 73 (1) от Правилника за РАС на ПУ ФС приема да 
бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъде назначена за доцент по Стара 
българска литература към Катедрата по българска литература и теория на литературата доц. 
д-р Мария Атанасова Йовчева (от 26 гласували, 18 гласа „за“, 8 гласа „против“). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 
4. Д-р Ангел Маринов Маринов – 100 часа упражнения по факултативна 

дисциплина Кино и литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. 

Иванов) 

Раздел .03 ПРОТОКОЛ №147/ от 26.III.2012 г. 
 Днес, 26–ти март 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 24; хабилитиран състав 16; отсъстват 11 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

2. Разни 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в катедра “Романистика и германистика” на 
Филологическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, в ДВ., бр. 7 от 24.01.2012 г. по: област на висше образование 2. 
“Хуманитарни науки”, професионално направление 2.1. “Филология”,, научна 
специалност ”, научна специалност  – Романски езици (Съвременен испански 
език) ФС утвърждава научно жури в състав: 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 131 от 174 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – СУ „Св. Климент 
Охридски” – Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
Професионално направление 2.1. Филология, Научна специалност: 
Романски езици - Испански език (05.04.21) и Общо и сравнително 
езикознание (05.04.11). 

2. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова - СУ „Св. Климент Охридски” - 
Област на висшето образование: 2 Хуманитарни науки, Професионално 
направление: 2.1 Филология, Научна специалност: Романски езици 
(Теория и практика на превода - съвременен испански език) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – ПУ “Паисий Хилендарски” –  Област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 
2.1. Филология, Научна специалност: Романски езици ( Съвременен 
испански език) 

2. Доц. д-р Руси Николов Николов – ПУ “Паисий Хилендарски” – Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 
2.1. Филология, Научна специалност: Романски езици (Съвременен 
френски език) 

3. Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова – ПУ “Паисий Хилендарски” 
Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, Професионално 
направление 2.1. Филология,  Научна специалност: Романски езици 
(Съвременен френски език) 

        Резервни членове: 

1. Доц. д-р Петър Иванов Моллов СУ „Св. Климент Охридски” –  Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 
2.1. Филология, Научна специалност: 05.04.06. Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература 11-17 
век)  - външен.  

2. Доц. д-р Иван Петров Чобанов –  ПУ “Паисий Хилендарски” – Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 
2.1. Филология, Научна специалност: Общо и сравнително езикознание - 
вътрешен. 

ФС приема конкурсният изпит да се проведе на 23.04.2012 г. от 09:00 
часа в каб. 222. 
Протоколчик:                                                                                 ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                     (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .04 ПРОТОКОЛ №148/ от 2.IV.2012 г. 
 Днес, 2–ри април 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
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Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 22; отсъстват 9 души 
(отпуск) 

ДНЕВЕН РЕД: 
3. Разни 

По първа точка от дневния ред: 
РЕШЕНИЕ: Въз основа на разпоредбите от чл. 36, ал. 4 от Колективния 

трудов договор от 2010 г. ФС приема да бъде редуциран годишният норматив 
на гл. ас. Младен Цветанов Влашки с 39 часа. Същият е бил в болнични за 
периода от 19.12.2011 г. до 07.02.2012 г. и упражненията са проведени от 
колегите по съответната дисциплина. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент за нуждите на 
Филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали по област на висше образование: 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; научна 
специалност Най-нова българска литература (след Първата световна война) 
със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следния състав и структура на организационния комитет на 
международна юбилейна научна конференция на тема „250 години „История 
славянобългарска“: 

Почетен председател: доц. д-р Запрян Козлуджов (Ректор на ПУ „П.Хилендарски“) 
Почетен съпредседател: проф. дфн Иван Куцаров (Катедра по български език) 
Председател н амеждународния юбилеен академичен проект „250 години „История 

славянобългарска“: доц. д-р Живко Иванов (Декан на Филологическия факултет) 
Председател на организационния комитет: доц. д-р Мила Кръстева (Катедра по история 

на литературата и сравнителното литературознание) 
Заместник-председатели на организационния комитет: 

1. Гл. ас. д-р Борян Янев (Катедра по общо езикознание и история на 

българския език) 

2. Гл ас. д-р Яна Роуланд (Катедра по английска филология) 

Организационни секретари: 

1. Гл. ас. д-р Соня Александрова (Катедра по история на литературата и 

сравнителното литературознание) 

2. Гл. ас. Фани Бойкова (Катедра по българска литература и теория на 

литературата) 

Ръководители на конференции и секции: 

1. Проф. дфн Диана Иванова (Катедра по български език) 

2. Проф. дфн Инна Пелева (Катедра по българска литература и теория на 

литеартурата) 

3. Доц. д-р Ваня Зидарова (Катедра по български език) 

4. Доц. д-р Вера Маровска (Катедра по български език) 

5. Доц. д-р Жоржета Чолакова (Катедра по славянска филология) 

6. Доц. д-р Иван Русков (Катедра по история на литературата и 

сравнителното литературознание) 
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7. Доц. д-р Константин Куцаров (Катедра по български език) 

8. Доц. д-р Красимира Чакърова (Катедра по български език) 

9. Доц. д-р Мила Кръстева (Катедра по история н алитературата и 

сравнителното литературознание) 

10. Доц. д-р Петя Бъркалова (Катедра по български език) 

11. Доц. д-р Станка Козарова (Катедра по общо езикознание и история н 

абългарския език) 

12. Гл. ас. д-р Веселка Ненкова (Катедра по романистика и германистика) 

13. Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте (Катедра по романистика и 

германистика) 

14. Гл. ас. д-р Яна Роуланд (Катедра по английск афилология) 

15. Гл. ас. Иванка Танева (Катедра по романистика и германистика) 

16. Гл. ас. Фани Бойкова (Катедра по българска литература и теория на 

литературата) 

Членове: 

1. Доц. д-р Светла Черпокова (Катедра по история н алитературата и 

сравнителното литературознание) 

2. Доц. д-р Татяна Ичевска (Катедра по история н алитературата и 

сравнителното литературознание) 

3. Гл. ас. д-р Аделина Странджева (Катедра по история н алитературата и 

сравнителното литературознание) 

4. Гл. ас. д-р Атанаска Тошева (Катедра по руска филология) 

5. Гл. ас. д-р Борислав Борисов (Катедра по славянска филология) 

6. Гл. ас. д-р Таня Маджарова (Катедра по славянска филология) 

7. Гл. ас. Райна Петрова (Катедра по романистика и германистика) 

8. Гл. ас. Събина Вълчанова (Катедра по общо езикознание и история на 

българския език) 

9. Докт. Ана Маринова (Катедра по българска литература и теория на 

литературата) 

10. Докт. Галина Димитрова (Катедра по история на литеартурата и 

сравнителното литературознание) 

11. Докт. Десислава Димитрова (Катедра по български език) 

12. Докт. Милена Нецова (Катедра по общо езикознание и история на 

българския език) 

Локални администратори: 

1. Гл. ас. д-р Атанас Терзийски (Химически факултет) 

2. Мария Гуджева  
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Счетоводител: Михаела Гергова-Кожухарова. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с институционалната акредитация и повишаване на 
качеството на академичната организация ФС приема следните документи: 

 Проект за катедри, отговарящи за специалности (организация на 

академичните съветници); 

 Факултетни специфични изисквания по ЗРАС; 

 Стандарт за магистърски програми; 

 Правила за докторантско обучение; 

 Доклад-самооценка – обобщени материали – Филологически факултет; 

 Длъжностни характеристики. 

 РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с ИТ (английски и испански език): 

 Занятията по Фонетика на съвременния испански език да се преместят от 
II семестър на учебната 2011/2012 във II семестър на учебната 2012/2013 
г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да се включат следните факултативни 
дисциплини за II семестър на учебната 2011/2012 г.: 

1. Каталонски език – 30 часа упражнения, преподавател Артуро Фернандес 

2. Творческо писане на френски език (начален курс) – 15 часа лекции, 

преподавател доц. д-р Хачик Хачикян. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 
специалности Славянска филология и Български език и китайски език: 

Дисциплината Руска литература (с общ хорариум 60 часа, в момента 
разпределени по 30 час във II курс, IV семестър, и III курс, V семестър, с общ 
изпит в V семестър) да бъдат обединени във II курс IV семестър с хорариум 
60/0. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за втория семестър на 2011/2012 година със следните 
преподаватели: 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. Димитър Атанасов Мирчев – 250 часа упражнения по Латински език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Ангелина Петкова Шопова – 200 часа упражнения по Латински език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
1. Д-р Петя Русинова Несторова – 40 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова – 120 часа упражнения по Увод в 

компютърната лингвистика и Лингвистични бази данни, с тарифна ставка 

4.50 лв. на час упражнение. 
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Катедра по руска филология: 
1. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 120 часа упражнения по 

Морфология на СРЕ и Практически руски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 

упражнение. 

2. Гл. ас. Диана Николова Шкодрова – 150 часа упражнения по Практически 

руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Гл. ас. Грета Серафимова Косева – 120 часа упражнения по Практически 

руски език и Фонетика н СРЕ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Албена Цанимилова Консулова-Дийнър – 400 часа по Практически 

английски език, Факултативна дисциплина и Превод, с тарифна ставка 4.50 лв. 

на час упражнение. 

2. Таня Илиева Стоянова – 400 часа упражнения по Практически английски 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Вививан Саркис Арабян – 60 часа упражнения в Курс за докторанти към 

Филологически факултет, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 60 часа упражнения в Курс за 

докторанти към Филологически факултет, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 

упражнение. 

5. Полина Николаева Петкова – 200 часа упражнения по Практически 

английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 
1. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 180 часа упражнения по 

Теория на превода (испански език), с тарифна ставка 6.00 лв. на час 

упражнение. 

2. Нина Кръстева Чочева – 120 часа упражнения по Практически френски език, 

с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Даниела Стоянова Кочева – 90 часа упражнения по Практически френски 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за втория семестър на 2011/2012 година със следните 
преподаватели: 

Катедра „История на България“: 
1. Проф. дин Антонина Николова Кузманова – 35 часа упражнения по 

История на балканските народи, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 
заемане на академичната длъжност “доцент” в катедра Английска филология 
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на факултет Филологически на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 16 от 24.02.2012 г. по област 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 
05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  Английска литература Просвещение ФС утвърждава научно жури в 
състав: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. дфн Александър Владимиров Шурбанов – Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 
– 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  История на английската литература; 

2. Проф. дфн Симеон Дончев Хаджикосев – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 
– 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  Западноевропейска литература; 

3. Проф. дфн Татяна Стойчева Стойчева – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 
– 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  Английска литература - Просвещение; 

4. Проф. д-р Евгения Спасова Начева-Панчева – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 
– 05.04.06  Литература на народите  

на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия,  История на 
английската литература;  

5. Доц. дфн Людмила Крумова Григорова – Българска академия на науките, 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология;  Научна специалност – 05.04.01– Теория и 
история на литературата, Сравнително литературознание, Английска 
литература - Просвещение; 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова  – Пловдивски университет „ 

Паисий Хилендарски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност 
– 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  Западноевропейска литература; 

2. Проф. дфн Огнян Стефанов Сапарев – Пловдивски университет  „Паисий 
Хилендарски”, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 
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05.04.01 Теория и история на литературата,  Теория и история на 
литературата; 

Резервни членове: 
1. Проф. д-р Вера Лалева Ганчева – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”,  Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 
05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  Скандинавска литература - външен. 

2. Доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс - Пловдивски университет „ Паисий 
Хилендарски”, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност – 
05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия,  История на американската литература – вътрешен. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена редовната докторантура на 
Евелина Колева Грозданова, редовен докторант по Област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 
Филология; Докторска програма Славянски езици към Катедра по славянска 
филология, считано от 01.04.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС с 22 гласа ПРОТИВ и 0 гласа ЗА от имащи право на гласуване 
22 члена НЕ ПРИЕМА предложената кандидатура на Ирина Огнянова 
Димитрова за редовен докторант по Област на висше образование: 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 Филология; Докторска 
програма Българска литература (Българска литература след Първата световна 
война) към Катедра по история н алитературата и сравнителното 
литературознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Десислава 
Любомирова Димитрова, редовен докторант към Катедра по български език по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Съвременен български език 
(Морфология). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Виолета 
Йорданова Георгиева, редовен докторант към Катедра по български език по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Български език (Синтаксис). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Тенчо 
Йорданов Дерекювлиев, редовен докторант към Катедра по български език по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Съвременен български език 
(Диалектология). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Славка 
Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедра по история на 
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литературата и сравнителното литературознание по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Галина 
Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедра по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Шинка 
Георгиева Дичева-Христозова, редовен докторант към Катедра по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до Първата световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Петя Сашева 
Клинкова, редовен докторант към Катедра по славянска филология по област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Културно наследство). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година на Ваня 
Георгиева Георгиева, редовен докторант към Катедра по българска литература 
и теория на литературата по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на 
Първата световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година на Кичка 
Иванова Кусева, редовен докторант към Катедра по българска литература и 
теория на литературата по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на 
Първата световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Ана Иванова 
Маринова, редовен докторант към Катедра по българска литература и теория 
на литературата по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата (Теория на литературата). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Екатерина 
Станимирова Стойчева, редовен докторант към Катедра по българска 
литература и теория на литературата по област на висшето образование 2. 
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Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Българска литература (Стара българска литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за четвъртата година на 
Красимира Танева Танева, задочен докторант към Катедра по българска 
литература и теория на литературата по област на висшето образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по бълагрска 
литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година на Канелия 
Георгиева Колева, редовен докторант към Катедра по българска литература и 
теория на литературата по област на висшето образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...; 
докторска програма Методика на обучението по литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за 2012 година на Маргарита 
Ваньова Димитрова, свободен докторант към Катедра по българска литература 
и теория на литературата по област на висшето образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...; 
докторска програма Методика на обучението по литература. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Боряна 
Тенчева Тенчева, редовен докторант по област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Лексикология на съвремения руския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година на Полина 
Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедра по руска филология по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски езици 
(Фразеология на съвремения руския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година на Илия 
Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедра по руска филология по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски езици 
(Морфология на съвремения руския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за процедурата за придобиване 
на образователната и научна степен „доктор“ на гл. ас. Мария Елисеева 
Зозикова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по руска 
филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски 
езици. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Десислава Любомирова Димитрова, редовен докторант към Катедра 
по български език по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
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професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Съвременен 
български език (Морфология). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
първата година на Тенчо Йорданов Дерекювлиев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Съвременен български език (Диалектология). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Елисавета Ненчева Ненчева, редовен докторант към Катедра по 
славянска филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Южнославянски 
литератури). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Илиана Георгиева Новак, редовен докторант към Катедра по 
славянска филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Петя Сашева Клинкова, редовен докторант към Катедра по славянска 
филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Културно 
наследство). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Славка Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедра по 
история н алитературата и сравнителното литерарурознание по област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Теория и история на литературата (Детска 
литература). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година на Шинка Георгиева Дичева-Христозова, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
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направление 2.1 Филология; докторска програма Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до Първата световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година на Милена Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедра по 
общо езикознание и история на българския език по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година на Петър Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедра по 
общо езикознание и история на българския език по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Български език (История на българския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант към Катедра по 
руска филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски 
езици (Лексикология на съвременния руски език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година на Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към Катедра по руска 
филология по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература 
на народите на Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
първата година на Нина Кръстева Чочева, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен френски език - фонетика). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за втората година на Нина Кръстева 
Чочева, редовен докторант към Катедра по романистика и германистика по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен 
френски език - фонетика). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Славянски езици (Лексикология на Съвременния руски език) да бъде 
допусната до следните изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и 
план: 

3. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 
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4. Лексикология на съвременния български език (преподавател: доц. д-р 

Ваня Зидарова) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Славянски езици (Лексикология на Съвременния руски език) да бъде 
допусната до следните изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и 
план: 

1. Немски език (комисия, назначена от Декана). 

2. Лексикология на съвременния български език (преподавател: доц. д-р 

Ваня Зидарова) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Канелия Георгиева Колева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по ...; докторантска програма Методика на обучението по 
литература да бъде допусната до следните изпити, които да бъдат включени в 
индивидуалния и план: 

1. Руски език (преподавател: гл. ас. Диана Шкодрова). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Ана Иванова Маринова, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Теория и история на литературата (Теория на литературата) да бъде допусната 
до следните изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и план: 

1. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

2. Звук и смисъл в художествената проза (преподавател: проф. Радосвет 

Коларов). 

3. Поетика и интерпретация (Увод в херменевтиката) (преподавател: гл. 

ас. д-р Димитър Кръстев). 

4. Английски език (преподавател: хон. ас. Вивиан Арабян). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Милена Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторантска програма Общо и сравнително езикознание да бъде 
допусната до следните изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и план: 

1. Българска антропонимия (преподавател: гл. ас. д-р Борян Янев). 
2. Актуални проблеми на българската и турската антропонимия (хон. ас. 

Александър Александров). 
3. Лексикология на САЕ (преподавател: доц. д-р Христо Стаменов). 
4. Странознание на Великобритания (преподавател: гл. ас. Йордан Костурков). 
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5. Историческа граматика на английския език (преподавател: гл. ас. д-р Снежа 
Матюсън). 

6. ИТ в ономастиката (преподавател: гл. ас. д-р Борян Янев). 
7. Културология (преподавател: проф. дфн Иван Стефанов). 
8. Латиснки език (преподавател: доц. д-р Станка Козарова). 
9. Английски език (преподавател: хон. ас. Вивиан Арабян). 
10. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко Иванов). 
11. Участие в организация на научна проява (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Шинка Георгиева Дичева-Христозова, редовен 
докторант към Катедрата по руска филология, по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторантска програма Българска литература (Българска литература от 
Освобождението до Първата световна война) да бъде допусната до следните 
изпити, които да бъдат включени в индивидуалния и план: 

1. Стратегия на научното изследване (преподавател: доц. д-р Живко 

Иванов). 

2. Литературните години (преподавател: проф. дфн Клео Протохристова). 

3. Историческа поетика (преподавател: доц. д-р Иван Русков). 

4. Европейската дипломация в България (преподавател: проф. Л. Спасов). 

5. Английски език (преподавател: хон. ас. Емилия Илиева). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  да бъде редуциран броят на изпитите от 
индивидуалния план на Тенчо Йрданов Дерекювлиев, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висшето образование: 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; докторска 
програма Съвременен български език (Диалкетология), като се премахне 
заложеният изпит по Английски език. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  индивидуалния план на Ваня Георгиева Георгиева, 
редовен докторант към Катедра по българска литература и теория на 
литературата по област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; докторска програма Българска 
литература  (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  индивидуалния план на Кичка Иванова Кусева, 
редовен докторант към Катедра по българска литература и теория на 
литературата по област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; докторска програма Българска 
литература  (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  индивидуалния план на Полина Андреева 
Димитрова, редовен докторант към Катедра по руска филология по област на 
висшето образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
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Филология; докторска програма Славянски езици  (Фразеология на съвременен 
български език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  индивидуалния план на Илия Цанков Солтиров, 
редовен докторант към Катедра по руска филология по област на висшето 
образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; докторска програма Славянски езици  (Морфология на 
съвременния руски език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  индивидуалния план на Мария Петрова Мицкова, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по български език по 
област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1 Филология; докторска програма Български език  (История на 
новобългарския книжовен език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Елена 
Костадинова Нейчева, редовен докторант към Катедра по руска филология по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски езици 
(Лексикология на съвремения руския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Милена 
Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедра по общо езикознание и 
история на българския език по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Общо 
и сравнително езикознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Петър 
Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедра по общо езикознание и 
история на българския език по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език (История на българския език). 

Протоколчик:                                                                                    ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                          (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .05 ПРОТОКОЛ №149/ от 26.IV.2012 г. 
 Днес, 26–ти април 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 26; хабилитиран състав 25; отсъстват 3 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

4. Разни 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: Във връзка  с установени процедурни нарушения  на чл. 13 от 
Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” при проведения конкурс за редовен докторант и след 
повторно проведен конкурс, ФС избира Стойно Стефанов Спасов за редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския език 
по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
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направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание с научен ръководител доц. д-р Иван Петров Чобанов и тема на 
дисертационния труд „Система на полските фамилни имена в съпоставка с 
българските“. 

ФС утвърждава индивидуалния план на докторанта. 
РЕШЕНИЕ: Във връзка  с установени процедурни нарушения  на чл. 13 от 

Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” при проведения конкурс за редовен докторант и след 
повторно проведен конкурс, ФС избира Илиана Димитрова Джамбазова за 
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 научен ръководител доц. д-р Станка Желязкова 
Козарова. 

 

Раздел .06 ПРОТОКОЛ №150/ от 21.V.2012 г. 
 

Днес, 21–ти май 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 
Филологическия факултет. 

Общ състав: 32, присъстват 27; хабилитиран състав 25; отсъстват 5 души 
(отпуск) 

ДНЕВЕН РЕД: 
5. Разни 

 
 

По първа точка от дневния ред: 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен договора на лектора по китайски 

език Хунджунг Сун за една година, считано от 30.06.2012 г. до 30.06.2013 г. 
 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година неплатения отпуск 

на гл. ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 24.09.2012 г. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата дисертационния труд на 

Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1. Хуманитарни науки, докторска програма Славянски езици 
(Морфология на съвременния руски език), от „Непарадигматические 
отношения в русской морфологической системе” на „Непарадигматични 
отношения в руската морфологична система“. 

 



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 146 от 174 

 Днес, 21–ти май 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 
Филологическия факултет. 

Общ състав: 32, присъстват 27; хабилитиран състав 25; отсъстват 5 души 
(отпуск) 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Разни 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за третата година на Евелина Колева 

Грозданова, редовен докторант към Катедрата по славянска филология, по 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, докторска програма Славянски езици 
(Съвременен хърватски език). 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличнат оценка за втората 

година от подготовката на Мина Георгиева Стойнова, редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология по област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска 
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Полска литература). 

 
РЕШЕНИЕ: Във връзка със защитата на дисертацията на Милена Георгиева 

Динева, редовен докторант към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание, по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 
програма Българска литература (Литературна антропология), с тема на 
дисертационния труд: „Социокултурни пространства на храненето в 
българската възрожденска книжнина” и научен ръководител доц. д-р Юлия 
Христова Николова ФС утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1.  Проф. дфн Румяна Иванова Дамянова - Институт за литература при 
БАН; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално 
направление 2. 1. Филология;  Българска литература. 

2.  Доц. д-р Николай Христов Чернокожев – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  
професионално направление 2. 1. Филология;  Българска литература.   

3. Доц. д-р Катя Боянова Станева - Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  
професионално направление 2. 1. Филология;  Българска литература. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн    Инна Иванова Пелева - Катедра „Българска литература и 
теория на литературата”; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  Българска литература. 
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2. Доц. д-р Юлия Христова Николова – научен ръководител, Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”/пенсионер/; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално 
направление 2. 1. Филология;  Българска литература. 

Резервни членове: 

1.   Доц. д-р Лидия Борисова Михова - Институт за литература, БАН; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално 
направление 2. 1. Филология;  Българска литература.- външен. 

2. Доц. д-р Елена Славова Гетова - Катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  
Българска литература- вътрешен. 

 
Факултетният съвет одобрява 12.10.2012 г.  като дата за защита на 

дисертационния труд. 
 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Красимира Танева Танева – 100 часа упражнения по Хоспетиране и 
Преддипломна педагогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв. на 
час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и историч на българския език: 
 

1. Проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – 15 часа упражнения по 
Информационни технологии в ономастиката, с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение. 

2. Петър Стефанов Кривчев – 80 часа упражнения по Старобългарски език, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

3. Александър Здравков Александров – 50 часа упражнения по Актуални 
проблеми на българската и турската антропонимия (фамилни имена), с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Гл. ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 20 часа упражнения по 
Теоретичен курс – чешки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 10 часа упражнения по Словенски език и 
литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
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3. Д-р Роза Тодорова Станкевич – 10 часа упражнения по Беларуски език и 
литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

4. Доц. д-р Владимир Поломац – 20 часа упражнения по Историческо развитие 
и съвременното състояние на сръбския език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

5. Илиана Георгиева Новак – 60 часа упражнения по Практически полски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Гл. ас. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 250 часа упражнения по 
Практически немски език, Хоспетиране и Преддипломна педагогическа 
практика, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Мария Атанасова Нанева – 250 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 

учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели за магистърски програми 
към Катедрата по английска филология:: 

 
1. Доц. д-р Людмила Константинова Костова – 30 часа упражнения за 

Рецензии на дипломни работи, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение. 
2. Доц. д-р Румяна Балинова Тодорова – 30 часа упражнения за Рецензии на 

дипломни работи, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение. 
 

 
РЕШЕНИЕ: ФС избира с 25 гласа „за“, 0 гласа „против“ ас. д-р Веселка 

Ангелова Ненкова за „главен асистент“ към Катедрата по романистика и 
германистикавъв Филологическия факултет  на ПУ „Паисий Хилендарски“ по 
област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1 Филология, научна специалност: Романски езици (Съвременен 
испански език). 

 

РЕШЕНИЕ: ФС връща документите за обяване на конкурс за академичната 
длъжност „ професор“ по научна област 2. Хуманитарн науки; професионално 
направление: 2.1 Филология; научна специалност Български език за нуждите на 
Филиала на ПУ „П.Хилендарски“ в гр. Смолян със следните препоръки: 

1. Да аргументира за готовността на евентуален кандидат за участие в 

конкурса според съществуващите изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав и правилниците на ПУ „Паисий Хилендарски“ и 

Филологическия факултет. 

2. Катедрата на Филиала да включи в състава си достатъчен брой експерти 

за разглеждане на кандидатурите на разширено заседание. 
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РЕШЕНИЕ: ФС връща документите за обяване на конкурс за академичната 
длъжност „доцент“ по научна област 2. Хуманитарн науки; професионално 
направление: 2.1 Филология; научна специалност Български език за нуждите 
на Филиала на ПУ „П.Хилендарски“ в гр. Смолян със следните препоръки: 

1. Да аргументира за готовността на евентуален кандидат за участие в 
конкурса по съществуващите изисквания на Закона за развитие на 
академичния състав и правилниците на ПУ „Паисий Хилендарски“ и 
Филологическия факултет. 
1. Катедрата на Филиала да включи в състава си достатъчен брой експерти 

за разглеждане на кандидатурите на разширено заседание. 

РЕШЕНИЕ: При обявяване на конкурси за „доцент” или „професор” във 
филиалите на ПУ „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян и гр. Кърджали, които се 
одобряват от факултетните съвети на ПУ„Паисий Хилендарски” и утвърждават 
от АС на ПУ„Паисий Хилендарски”, катедрите във филиалите да вземат 
решение чрез разширено заседание, включващо хабилитирани колеги по 
направление и научна специалност от съответните катедри на ПУ „Паисий 
Хилендарски”. След успешно провеждане на конкурсите, званието „доцент” или 
„професор” да бъде валидно само за съответния филиал, осигуряващ щата. 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 

учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 
 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание 
 

1. Доц. д-р Людмил Иванов Димитров – 10 часа упражнения за Факултативна 
дисциплина „Съвременна руска литература“, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

2. Доц. д-р Петко Любенов Недялков – 10 часа упражнения за Факултативна 
дисциплина „Творческо писане“, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

 
 
Протоколчик:                                                                          ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                      (доц. д-р Ж. Иванов) 
 

Раздел .07 ПРОТОКОЛ №151/ от 18.VI.2012 г. 
 Днес, 18–ти юни 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 32, присъстват 27; хабилитиран състав 23; отсъстват 8 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

6. Разни 
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По първа точка от дневния ред: 
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия за атестиране в състав: 
Председател: проф. дфн Инна Иванова Пелева 
Членове: доц. д-р Татяна Иванова Ичевска 
                   доц. д-р Ваня Иванова Зидарова 
                   доц. д-р Малина Д. Дичева-Николова 
                   гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова 
                   гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева 
                   гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова 
                   гл. ас. д-р Таня Янкова Маджарова 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Гръцката 

книжнина в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, с оглед на гръцкия книжовен език през 
XIX век“  на Илиана Димитрова Джамбазова, редовен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език, по: област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема  Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторантска програма 
Славянски езици (Лексикология на Съвременния руски език) да бъде 
допусната до следния изпит, който да бъде включен в индивидуалния и план: 

Форми на публична комуникация (преподавател: доц. д-р Ваня Зидарова). 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета  и утвърждава отличната оценка за първата 

година от подготовката на Маргарита Ваньова Димитрова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по Българска литература и теория на 
литературата по област на висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторантска 
програма по Методика на обучението по българска литература, с тема на 
дисертационния труд „Религиозният синкретизъм като културна памет в 
извънкласните форми на работа по литература – 8 и 9 клас (по материали от 
с.Баните, Смолянска област)“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантура на Екатерина 
Станимирова Стойчева, редовен докторант към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата, по: Област на висшето образование – 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление – 2. 1. Филология, научна 
специалност – Българска литература (Стара българска литература), считано от 
18. 06. 2012 г. до 18. 06. 2014 г. поради излизане в майчинство. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета  и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по славянска 
филология по област на висшето образование 1. Хуманитарни науки, 
професионално направление 1.3 Филология, докторантска програма Славянски 
езици (Полски език), с тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на 
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комичното при превода от полски на български език върху материал от 
творчеството на Витолд Гомбрович“. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с чл. 63 от Правилника за РАС на ПУ ФС приема да 
бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъде назначена за 
главен асистент доктор по Съпоставително езикознание (Компютърна 
лингвистика с английски език) към Катедрата по английска филология гл. ас. 
д-р Росица Панайотова Декова (от 23 гласували, 23 гласа „за“, 0 гласа „против“). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за професор в област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология по научна специалност - Българска литература (След Първата 
световна война) със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за професор в област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология, научна специалност – Теория на литературата със срок два месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за академична длъжност 
‘доцент’ в ДВ бр. 39 от 22. 05. 2012 г., по: област на висшето образование 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология по научна 
специалност Българска литература (След Първата световна война) ФС 
утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни  членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн Симеон Янакиев Симеонов – София, пенсионер. Област на 
висшето образование Хуманитарни науки, професионално направление 
2. 1. Филология по научна специалност Българска литература (След 
Първата световна война); 

2. Проф. д-р Светлана Стойчева Василева - София, НАТВИЗ „Кръстьо 
Сарафов”, Област на висшето образование Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология по научна специалност 
Българска литература (След Първата световна война); 

3. Проф. д-р Яни Михайлов Милчаков  - ШУ «Епископ Константин 
Преславски», област на висшето образование Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология по научна специалност 
Българска литература( След Първата световна война); 

4. Проф. д-р Сава Йорданов Василев – ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Област 
на висшето образование Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология по научна специалност Българска 
литература( След Първата световна война); 

5. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис – БАН, Област на висшето 
образование Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология по научна специалност Българска литература( След Първата 
световна война) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
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1. Проф. дфн. Светлозар Атанасов Игов – ПУ «Паисий Хилендарски». Област 
на висшето образование Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология по научна специалност Българска 
литература( След Първата световна война); 

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ «Паисий Хилендарски». Област на 
висшето образование Хуманитарни науки, професионално направление 
2. 1. Филология по научна специалност Българска литература( След 
Първата световна война) 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска - ПУ «Паисий Хилендарски». Област на 
висшето образование Хуманитарни науки, професионално направление 
2. 1. Филология по научна специалност Българска литература( След 
Първата световна война); 

2.  Доц. д-р Бисера Лазарова Дакова - БАН, Област на висшето образование 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология по 
научна специалност Българска литература (След Първата световна 
война) 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова за периода 01.09.2012 г.  – 14.06.2013 г., във 
връзка с командироването и от МОМН като преподавател-методист в гр. 
Тараклия, Република Молдова, по 103 МПС. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2012 – 2013 г. на 
пълен норматив с проф. дфн Тодор Апостолов Бояджиев – гост-професор по НКП:2311, в 
съответствие с Решение 26 от Протокол № 24/29.06.2009 г на Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2012 – 2013 г., на 
пълен норматив, с проф. дфн Иван Вълчев Кънчев – гост-професор по НКП:2311, в съответствие 
с Решение 26 от Протокол № 24/29.06.2009 г на Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде сключен трудов договор за учебната 2012 – 2013 г., на 
пълен норматив, с проф. дфн Иванка Тодорова Гугуланова – гост-професор по НКП:2311, в 
съответствие с Решение 26 от Протокол № 24/29.06.2009 г на Академичния съвет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich-Kooperation за 
академичната 2012/2013 година, съгласно спогодбата за културно 
сътрудничество между Република България и Република Австрия. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-р Пенка 
Христова Гарушева-Карамалакова в срок от една година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на лектора по сръбски 
език Дарка Хербез за академичната 2012/2013 година, считано от 01.09.2012 г. до 01.09.2013 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните такси в Центъра за обучение по чужди езици за 
академичната 2012/2013 година: 

1. За курс по чужд език от 30 учебни часа – 72.00 лв.; провеждане на изпит и 
издаване на сертификат – 18.00 лв. / таксите се отнасят за студенти, 
преподаватели и служители на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”/ 
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2. За курс по чужд език от 30 учебни часа, провеждане на изпит и издаване 
на сертификат за външни – 120.00 лв. 

3. Провеждане на изпит за доказване на ниво на владеене на чужд език и 
издаване на сертификат – 81.00 лв. 

4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява коригираните учебни планове на всички 

специалности във Филологическия факултет. 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от 
Академичния съвет учебните планове и такси на следните магистърски 
програми: 

 
Магистърска програма 1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална 

българистика (р.о.) 

държавна такса държавна такса държавна такса  

Актуална 
българистика (з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище 
за специалисти 
(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1150.00 лв 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище 
за специалисти 
(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1000.00 лв 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище 
за неспециалисти 
(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 250.00 лв 1600.00 лв 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище 
за неспециалисти 
(з.о.) 

400.00 лв 400.00 лв 400.00 лв 200.00 лв 1400.00 лв 

Английски език и 
методика за ранно 

чуждоезиково 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1125.00 лв 
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обучение 

 

Превод и бизнес 

комуникация 

500.00 лв  500.00 лв  1000.00 лв 

Лингвистика и превод 500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Превод за 

европейските 
институции 

500.00 лв 500.00 лв. 500.00 лв 1500.00 лв 

Превод за 

европейските 
институции / Превод и 

интеркултурна 

комуникация 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Приложна 

лингвистика с 

испански език 

500.00 лв 500.00 лв 200.00 лв 1200.00 лв 

Професионална 

квалификация 

„учител по чужд 

език“ (1 чужд и/или 

2 чужд език) за 

специалисти (р.о.) 

500.00 лв 500.00 лв 200.00 лв 1200.00 лв 

Language and 

Linguistics 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Актуална 

русистика (р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Английски език и 

методика 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1500.00 лв 

Професионална 

квалификация 

„учител по чужд 

език“ (испански 

език, немски език, 

френски език)за 

неспециалисти 

(р.о.) 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

6.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложени за утвърждаване от 
Академичния съвет учебните планове и такси на следните специализации: 

1. Специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 
2. Специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат предложен за утвърждаване от 
Академичния съвет учебният план на квалификационна програма за 
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придобиване на квалификация „Учител по английски език“, която ще се 
провежда с програмата Заедно в час, която е част от международната програма 
Teach For All. 

  За академичната 2012 – 2013 година Педагогическият факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ ще осъществи обучението по педагогическия цикъл на 
група от 14 курсиста, а Филологическият факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – англицистичния цикъл. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 2011/2012 г. 
със следните преподаватели: 

Катедра по български език: 

1. Д-р Ангел Маринов Маринов – 65 часа упражнения по Факултативна 
дисциплина Кино и литература, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

2. Мария Димитрова Миличина – 60 часа упражнения по Езикова култура, с 
тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

Катедра по славянска филология: 
1. Стефан Димитров Кожухаров – 20 часа упражнения по Практически сръбски 

и хърватски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 

1. Д-р Алистър Хейз – 100 часа упражнения по Избираема дисциплина, 
Факултативна дисциплина и Практически английски език, с тарифна ставка 
7.00 лв на час упражнение. 

2. Вадим Атанасов Банев – 50 часа упражнения по Практически англииски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнения. 

3. Вивиан Саркис Арабян – 400 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 2011/2012 г. 
със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 

1. Светлана Павлова Стоянова – 250 часа упражнения по Българска  литература 

от Освобождението до Първата световна война в специалност БФ, с тарифна 

ставка 4.00 лв на час упражнение; 

2. Красимира Танева Танева - 180 часа  упражнения по МОБЛ, с тарифна ставка 

4.00 лв на час упражнение; 

3. Иван Атанасов Чолаков – 500 часа упражнения по  Хоспетиране и 

Педагогическата практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение; 

4. Екатерина Станимирова Стойчева – 100 часа упражнения по Старобългарска 

литeратура, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение; 

5. д-р Екатерина Иванова Петкова – 200 часа упражнения по Педагогическата 

практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

6. Канелия  Георгиева Колева – 180 часа упражнения по МОБЛ, Хоспетиране и 

Участие в преддипломна педагогическата практика , с тарифна ставка 4.00 лв на 

час упражнение; 

7. Здравко Трифонов Дечев - 200 часа упражнения в Проверка на преддипломна 

педагогическата практика по МОБЛ, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение; 
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8. Камен Николов Алексиев - 300 часа упражнения в Текуща педагогическа 

практика и Преддипломна педагогическата практика , с тарифна ставка 4.00 лв; 

9. Данка Велчева Йорданова – 250 часа упражнения по Старобългарска 

литeратура, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 

1. Проф. д-р Светлана Стойчева Василева – 400 часа лекции по Литература за 

деца и юноши и ръководство на дипломант, с тарифна ставка 6.50 лв на час 

упражнение. 

2. Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова – 400 часа лекции по Антична и 

западноевропейска литература , с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

3. Здравко Трифонов Дечев – 250 часа упражнения по Българска възрожденска 

литература, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

4. Милена Георгиева Динева – 300 часа упражнения по Българска възрожденска 

литература и Български фолклор, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

Катедра по български език: 

1. Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 

председателство в Национална студентска конференция, с тарифна ставка по 7,00 

лева на час упражнение; 

2. Проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с 

тарифна ставка по 6,50 лв. на час упражнение; 

3. Гл. ас. д-р  Росица Панайотова Декова – 100 часа упражнения по Избираемата 

дисциплина „Офис програми” и  120 часа упражнения по Увод в компютърната 

лингвистика и Лингвистични бази данни, с тарифна ставка по 4,50 лв. на час 

упражнение; 

4. Д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални библиотеки, 

с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение; 

5. Д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 100 часа упражнения по Синтаксис на 

СБЕ, с тарифна ставка по 4,50 лв. на час упражнение; 

6. Д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения по Факултативна 

дисциплина „Кино и литература”, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

7. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, с 

тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение; 

8. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с 

тарифна ставка по 10.00 лв. на час упражнение; 

9. Георги Симеонов Цонев – 250 часа упражнения по Офис програми,с тарифна 

ставка по 4.00 лв. на час упражнение; 

Катедра по славянска филология: 

1. доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 140 часа упражнения по Културна 
антропология на славяните и ръководството на докторант, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

2.  доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 320 часа  упражнения по История на 
полската литература и ръководството на докторант, с  тарифна ставка 5.50 
лв. на час упражнение.  

3. проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов – 60 часа упражнения  за 
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
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4. гл.ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова – 260 часа упражнения по 
Теоретичен курс – чешки език, с тарифна ставка 5.25 лв. на час упражнение  

5. хон.ас. д-р Роза Тодорова Станкевич – 30 часа упражнения по Беларуски език 
и литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

6. доц.д-р Елена Атанасова Томова - 30 часа упражнения по Словенски език и 
литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

7. докт. Евелина Колева Грозданова  - 120 часа упражнения по Практически 
сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение 

8. хон.ас. Светла Димитрова Джерманович – 420 часа упражнения по 
Практически сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 9. гл. ас. Данута Матишак Найденова – 60 часа упражнения по Полска 
литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение  

10. докт. Петя Сашева Клинкова – 180 часа упражнения по Втори славянски 
език (чешки),  с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

11. докт. Илиана Георгиева Новак – 120 часа упражнения  по Практически 
полски език,  с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение 

12. хон.ас. д-р  Ангел Маринов Маринов – 60 часа упражнения по Теория на 
превода (чешки език), с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

13. хон.ас. Красимира Асенова Маринова – 80 часа упражнения по История на 
чешката литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение 

 14. хон.ас. Стефан Димитров Кожухаров – 150 часа упражнения по  
Практически сръбски и хърватски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение 

15. хон.ас. Елисавета Ненчева Ненчева -  80 часа упражнения   по История на 
полската литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение  

16. хон.ас. Кристина Стоянова Неделчева  - 160 часа упражнения по 
Практически чешки език, с тарифна ставка  4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1. Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 80 часа упражнения за 

ръководство на докторант, с тарифна ставка 7,00 лева на час упражнение. 
2. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски фолклор, 

Стара руска литература и избираеми дисциплини, с тарифна ставка по 6,00 
лв на час упражнение.  

3. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 500 часа упражнения по 
Съвременен руски език (морфология) и Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение.    

4. Д-р Радка Николова Атанасова – 600 часа лекции по Руска литература на 
20 век, с тарифна ставка по 5,50 лева на час упражнение. 

5. Гл.ас. Елена Лилова Василева – 500 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка по 4,50 лева на час упражнение.   

6. Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 100 часа упражнения по Фонетика на 
съвременния руски език и Практически курс по руски език, с тарифна ставка 
4,50 лева на час упражнение. 
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7. Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 550 часа упражнения по Практически 
курс по руски език и Руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение.  

8. Гл.ас. Петранка Драганова Савова – 90 часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

9. Владислава Вескова Иванова - 360 часа упражнения по Практически курс 
по руски език и Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

10. Енчо Тилев Тилев – 370 часа упражнения по Практически курс по руски 
език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

11. Докторант Елена Костадинова Нейчева – 120 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

12. Докторант Боряна Тенчева Тенчева – 50 часа упражнение по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

13. Докторант Полина Андреева Димитрова – 40 часа упражнения по 
Практически курс по руски език и Преддипломна педагогическа практика, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

14. Докторант Илия Цанков Солтиров – 50 часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Весела Тодорова Кацарова – 200 часа упражнения  по Нова 

английска литература, с тарифна ставка 12.00 лв. за час упражнение; 
2. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 350 часа упражнения по Лексикология 

на САЕ  и Фонетика на САЕ , с тарифна ставка 10.00 лв. за час упражнение; 
3. Доц. д-р Людмила Константинова Костова – 200 часа упражнения по 

Английска литература – Просвещение  и Избираема  дисциплина, с тарифна 
ставка  10.00 лв. на час упражнение; 

4. Д-р Васил Димитров Стоянов -  520 часа упражнения по Лингвистика на 
текста, Избираема дисциплина и Практически английски език ,  с тарифна 
ставка 7.00 лв  за час упражнение за факултативна или избираема 
дисциплина и 4.50 лв на час упражнение за практически английски; 

5. Емилия  Иванова Ханджийска – 800 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение; 

6. Елизабет Огнянова Кумчева - 1000 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

7. Ралица  Петрова Кунчева  -  800 часа упражнения по Практически английски 
език,  с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

8. Вивиан Саркис Арабян  - 900 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение   и 130 часа курс за 
докторанти към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

9.  Емилия Радостинова Илиева - Живкова –1000 часа упражнения по 
Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;  и 
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130 часа курс за докторанти към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение; 

10. Анелия Георгиева Ставрева - 700 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;  

11. Румяна Боянова Пенева – 700 часа упражнения по Американска  литература 
и Практически английски , с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;  и  250 
часа  английски език  за преподаватели към Филологическия  факултет, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

12. Вадим  Атанасов Банев -  1000  часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

13. Полина  Николаева Петкова – 800 часа  упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

14. Деница Ангелова Шаркова - 650 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

15. Илиан Пенков Друмев -  600 часа упражнения  по Практически английски 
език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

16.  Албена Цанимилова Консулова –Дийнър - 800 часа упражнения по 
Практически  английски език и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 

17. Кирина Димитрова Бойкова – 700 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

18. Цветелин Руменов Цветков  -  400 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

19. Магдалена Деянова Гогалчева -  900 часа  упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

20. Д-р Джералд Брус Уайтфийлд – 100 часа упражнения по  Избираеми 
дисциплини, с тарифна ставка 8.00 лв. за час упражнение; 

21. Д-р Алистър Хейз -  700 часа упражнения по  Избираема и  Факултативна 
дисциплини и Практически английски, с тарифна ставка по 8.00 лв. на час 
упражнение 

  
Катедра по романистика и германистика: 

1. Проф. дфн Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения по 
Стилистика на съвременния испански език, с тарифна ставка 7.00 лв на час 
упражнение. 

2. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 600 часа упражнения по Методика на  
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика 
на обучението по испански език, Лкесикология на френски език, Теория на 
превода и Практически френски език, с тарифна ставка 6.50 лв на час 
упражнение. 

3. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

     4.     Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска  



 
 

Протоколи на Филологически факултет 2007-2012…………………………………………..Страница 160 от 174 

             литература  I част, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 
5. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 800 часа упражнения по Морфология на 

СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  
Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, 
Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст, с 
тарифна ставка с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.  

6. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Испански език, с тарифна 
ставка 5.00 лв на час упражнение. 

7. Джесика Сиаботару Де Манев – 600 часа упражнения по Испански език, с 
тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

8. Пресентасион Ортега – 600 часа упражнения по Испански език, с тарифна 
ставка 5.00 лв на час упражнение. 

9. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика на 
обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

10. Станислава Петкова Илиева – 500 часа по Практически немски език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

11. Надя Иванова Фурнаджиева – 200 часа  упражнения по Теория на превода на 
немски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

12. Даниела Стоянова Кочева – 500 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

13. Нина Кръстева Чочева – 500 часа упражнения по Практически френски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 

учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели за редовни и  задочни 

магистърски програми към катедрата по Английска филология : 

1. Доц. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 

2. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 

3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски” ; 

Размерът на хонорара се определя  от  възможностите на програмата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 

учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели към Катедра „Обща история 

и археология“ : 

1. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 100 часа упражнения по  История 
на България (Средновековие), с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение; 

2. Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – 100 часа упражнения по Методика 
на обучението по История, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение; 

3. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 180 часа упражнения по История на 
стария свят и Тракология, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 
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4. Доц. д-р Димитър Цветанов Цанев – 150 часа упражнения по 
Историография на средновековието и новото време, с тарифна ставка 5,50 
лв. на час упражнение; 

5. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 200 часа упражнения по Геополитика 
на Балканите, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 

6. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 70 часа упражнения по Избираема 
дисциплина, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 

7. Гл.ас. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по 
Средновековна обща история, История на Византия, с тарифна ставка 4,50 
лв. на час упражнение; 

8. Гл. ас. д-р Русалена Веселинова Пенджекова–Христева – 200 часа 
упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираеми 
дисциплини, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение; 

9. Хон. ас Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражнения по  
Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 4,00 лв на час упражнение; 

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните нехабилитирани преподаватели на 
основен трудов договор, които да водят лекции на студентите от специалност 
“Български език и история” -редовно  и задочно обучение и “Балканистика” – 
редовно обучение, през учебната 2012/2013 г., съгласно Правилника на 
Университета:  

1. Гл. ас. д-р Георги Димитров Митрев; 
2. Гл. ас. д-р Пламен Bасилев Славов;  
3. Гл. ас. д-р Симеон Койчев Кацаров; 
4. Гл. ас. д-р Стоян Йорданов Попов;  
5. Гл.ас. д-р Румяна Йоргова Комсалова;  
6. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;  
7. Гл. ас. д-р Тодор Йорданов Радев; 
8. Гл.ас. д-р Тодор Иванов Бистрашки; 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена  с право на защита Маргарита 
Ваньова Димитрова, докторант на свободна подготовка от Катедрата по 
българска литература и теория на литературата, област на висшето 
образование - 1. Педагогически  науки, професионално направление – 1.3. 
Педагогика на обучението по литература, докторантска програма по „Методика 
на обучението по литература”на тема: „Обучението по БЕЛ, религиозният 
синкретизъм и глобализацията /по материали от село Баните, Смолянска 
област/” с научен ръководител доц. д-р Мария Антонова Шнитер, считано от 
18.06.2012 г., и да се даде ход на процедура за открито заключително заседание 
за защита на дисертационния труд. 

 
Протоколчик:                                                                          ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                         (доц. д-р Ж. 

Иванов) 
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Раздел .08 ПРОТОКОЛ №152/ от 16.VII.2012 г. 
 Днес, 16–ти юли 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 23; хабилитиран състав 19; отсъстват 12 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

7. Разни 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на главен 
експерт Марта Любенова Перчева  за периода 27.09.2012 г.  – 15.02.2013 г. по 
семейни причини. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. дфн 
Любка Петрова Липчева-Пранджева  за периода 01.09.2012 г.  – 30.06.2013 г., 
във връзка с работата и като лектор във Виена. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Гинка Александрова Бакърджиева  за периода 03.09.2012 г.  – 10.07.2013 г., 
във връзка с работата и като лектор в Карловия университет, гр. Прага, 
Чешка република. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. 
Антоанета Стефанова Джельова  за периода 03.09.2012 г.  – 28.06.2013 г., във 
връзка с работата и като лектор в Украйна. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план на Илиана Димитрова 
Джамбазова, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език, по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 
програма Общо и сравнително езикознание, с тема на дисертационния труд 
„Гръцката книжнина в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, с оглед на гръцкия книжовен 
език през XIX век“  и научен ръководител доц. д-р Станка Желязкова Козарова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена докторантурата на Таня 
Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език, по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 
програма Общо и сравнително езикознание, считано от 01.08.2012 г. 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с представянето на завършен дисертационен текст 
на докторант на свободна подготовка Маргарита Ваньова Димитрова към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата, област на 
висшето образование - 1. Педагогически  науки, професионално направление – 
1.3. Педагогика на обучението по литература, докторантска програма по 
„Методика на обучението по литература”, с тема на дисертационния труд 
„Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми 
на работа по литература – 8 и 9 клас (по материали от с. Баните, Смолянска 
област)” с научен ръководител Доц. д-р Мария Антонова Шнитер и след 
проведено вътрешно обсъждане на текста, ФС утвърждава следния състав на 
научно жури: 
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1. Проф. дфн Радослав Димитров Радев – ВТУ„Кирил и Методий”; 
oбласт на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология, научна специалност – Методика на 
обучението по литература; 

2. Проф. дсн Веска Пенчева Кожухарова-Живкова – София, пенсионер; 
област на висшето образование - 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление – 3.1 Социология, антропология, науки за 
културата, научна специалност – Социология 

3.  Доц. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област 
на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология, научна специалност – Методика на 
обучението по литература 

4. Доц. д-р Мария Антонова Шнитер – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Философско-исторически факултет. Област на висшето образование - 2. 
Хуманитарни  науки, професионално направление – 2.1 Филология, научна 
специалност – Българска литература; 

 5. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева - София, БАН - 
ИЕФЕМ, Област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление – 2. 1. Филология, научна специалност – 
Фолклор 

Резерви: 
1. Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова - ПУ „Паисий 

Хилендарски”,  Философско-исторически факултет. Област на висшето 
образование - 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление – 3.1 Социология, антропология, науки за културата, научна 
специалност – Антропология; 

2. Доц. д-р Руси Димитров Русев – РУ “Ангел Кънчев”, Област на 
висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология, научна специалност – Български език 
Факултетният съвет одобрява 30.10.2012 г. като дата за защита на 

дисертационния труд. 
РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за академична длъжност 

„професор” в ДВ бр. 52 от 10. 07. 2012 г., по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, научна 
специалност – Българска литература (След Първата световна война) ФС 
утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни  членове за Пловдивския университет: 

6. Проф. дфн Емилия Крумова Стайчева – София, пенсионер. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 
1. Филология,  научна специалност – Литература на народите на 
Европа,Африка,Азия и Австралия; 

7. Проф. д-р Милена Георгиева Цанева – София, пенсионер. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 
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1. Филология,  научна специалност - Българска литература 
(Следосвобожденска литература); 

8. Доц. д-р Катя Боянова Станева - СУ „Св. Климент Охридски”. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 
1. Филология,  научна специалност – Българска литература (Възрожденска 
литература) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн Инна Иванова Пелева - ПУ „Паисий Хилендарски”. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 
1. Филология,  научна специалност - Българска литература 
(Следосвобожденска литература); 

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ „Паисий Хилендарски”. Област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2. 1. Филология, научна специалност – Българска литература (След Първата 
световна война); 

3. Доц. д-р Запрян Ангелов Козлуджов - ПУ „Паисий Хилендарски”. 
Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Теория и история на 
литературата; 

4. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова - ПУ „Паисий Хилендарски”. 
Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност – Литература на 
народите на Европа,Африка,Азия и Австралия; 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков - ПУ „Паисий Хилендарски”. Област на 
висшето образование Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология,  научна специалност – Теория и история  на литературата; 

2. Проф. д-р Светлана Василева Стойчева – НАТВИЗ «Кръстьо Сарафов». 
Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Българска литература 
(Следосвобожденска литература). 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за академична длъжност 
„професор” в ДВ бр. 52 от 10. 07. 2012 г., по: област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, научна 
специалност - Теория на литературата ФС утвърждава следния състав на 
научно жури: 

Външни  членове за Пловдивския университет: 
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1.  Проф. дфн Цветан Кирилов Ракьовски – ЮЗУ "Неофит Рилски", 
Благоевград. Област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология,  научна специалност - 
Теория на литературата; 

2. Проф. д-р Яни Михайлов Милчаков – София, УНИБИТ. Област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология,  научна специалност - Теория на литературата; 

3. Доц. д-р Амелия Веселинова Личева – СУ „Св. Климент Охридски”. Област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Теория на 
литературата; 

4. Проф. дфн Валери Стоилов Стефанов - СУ „Св. Климент Охридски”. Област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност – Българска 
литература (Нова българска литература); 

5. Проф. д-р Кирил Любомиров Топалов - СУ „Св. Климент Охридски”. Област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност – Българска 
литература (Възрожденска литература) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн Огнян Стефанов Сапарев – ПУ „Паисий Хилендарски”. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Теория на 
литературата; 

2. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков - ПУ „Паисий Хилендарски”. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Теория на 
литературата; 

Резервни членове: 

1. Проф. дфн Инна Иванова Пелева - ПУ „Паисий Хилендарски”. Област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Българска 
литература (Следосвобожденска литература); 

2. Проф. дфн Николай Аретов Аретов – БАН, Институт за литература. Област 
на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология,  научна специалност - Българска 
литература (Възрожденска литература) 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебния план на магистърска програма Актуална 
българистика за академичната 2012/2013 година. 
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РЕШЕНИЕ: ФС преима да не бъде обявен прием  за учебната 2012/2013 
година в следните магистърски програми: 

1. Кино и литература 
2. Медиазнание 
3. Актуална русистика (з.о.) 
4. Актуална българистика (з.о.) 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява обновеният учебен план на Специализацията по 
туризъм за учебната  2012/2013 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалност 
Славянска филология: 

 Дисциплината Руска литература да бъде със следния хорариум: 60 часа 
лекции и 15 часа упражнения. 

 Дисциплината Втори славянски език (III курс, V  и VI семестър) да бъде 
заменена с Руски език. 

 Дисциплината Втори славянски език (чешки, полски или сръбски) от 
задължителна дисциплина става избираема дисциплина. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Катедра по славянска филология: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 50 часа упражнения по Практически 

сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и тория на литературата: 
1. Д-р Албена Йорданова Плахова – 100 часа упражнения по Увод в 

литературната теория, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев Добрев - 100 часа упражнения по 

Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  
2. проф. дфн Марияна Петрова Цибранска–Костова - 100 часа упражнения по 

Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.            
3. проф. дфн Мирена Христова Славова - 300 часа упражнения по Класически 

език и Историческа граматика на гръцкия език, с тарифна ставка 10,00 лв. на 
час упражнение. 

4. проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов - 380 часа упражнения на 
гръцки език по Странознание на Гърция, Новогръцка литература и 
Византийска литература и текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение. 

5. проф. д-р Иван Калчев Добрев - 1050 часа упражнения по Практически 
турски език, Съвременен турски език и Странознание на Турция, с тарифна 
ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
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6. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 400 часа упражнения по 
Съвременен новогръцки език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

7. доц. дфн Агим Рустем Фона - 400 часа упражнения по Практически албански 
език, Странознание на Албания и Втори балкански език, с тарифна ставка 
10.00 лв. на час упражнение.   

8. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова - 250 часа упражнения по 
Старогръцка литература и Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение. 

9. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова - 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

10. доц. д-р Катерина Иванова Венедикова - 150 часа упражнения по Турска 
литература (Първа част), с тарифна ставка 10,00 лв. на час  упражнение. 

11. доц. д-р Паша Явузаслан - 120 часа упражнения по Съвременен турски език 
(Лексикология), с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение.   

12. доц. Стефан Андреев Стефанов - 200 часа упражнения по Османотурски 
език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

13. гл. ас. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова - 200 часа упражнения по Теория 
на превода – новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка  5,00 лв. на 
час упражнение. 

14. гл. ас. д-р Христо Иванов Салджиев - 500 часа упражнения по Практически 
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение.   

15. докт. Илиана Димитрова Джамбазова - 80 часа упражнения по Старогръцки 
език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

16. докт. Милена Пенчева Нецова - 80 часа упражнения по Увод в общото 
езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

17. докт. Петър Стефанов Кривчев - 80 часа упражнения по Старобългарски 
език с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

18. докт. Стойно Стефанов Спасов - 80 часа упражнения по Старобългарски език 
с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

19. докт. Таня Георгиева Иванова - 80 часа упражнения по Практически 
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

20. Александрос Франдзескакис (лектор) - 150 часа упражнения по Новогръцки 
език, (без хонорар, с право на нощувка и пътни).  

21. Александър Здравков Александров - 250 часа упражнения по Актуални 
проблеми на българската и турската антропонимия (фамилни имена) и 
Практически турски език с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 

22. Ангелина Петкова Шопова - 200 часа упражнения по  Латински език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

23. Васил Богомилов Василев - 300 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

24. Владимир Красимиров Апостолов - 300 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 
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25. Димитър Атанасов Мирчев - 100 часа упражнения по Класически език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

26. Иванка Георгиева Ламбрева - 850 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 

27. Рамазан Чери - 150 часа упражнения по Практически турски език, с тарифна 
ставка 5,00 лв. на час  упражнение. 

28. Станимир Василев Петров - 300 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 
1. Таня Станиславова Найденова – 400 часа упражнения по Практически 

испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Карлос Хернандес Кортес – 400 часа упражнения по Практически испански 

език,  с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

3. РЕШЕНИЕ: ФС избира с 19 гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Йордан 
Йорданов Костурков за „доцент“ към Катедрата по английска филология 
във Филологическия факултет  на ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1 Филология, научна специалност: Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска 
литература – Просвещение). 

4. РЕШЕНИЕ: ФС не приема постъпилия доклад от доц. д-р Иван Джамбов, 
ръководител на Катедра „Обща история и археология“. 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде намален броят на изискваните кредити от 
факултативни дисциплини само за академичната 2011/2012 година за 
специалностите Български език и чужд език от 8 на 6 кредита. 

6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен неплатения отпуск на доц. д-р 
Даринка Дончева Дончева поради командироването и като лектор в гр. 
Братислава, РСловакия, считано от 01.09.2012 г. до 31.08.2012 г. 

Протоколчик:                                                                         ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                         (доц. д-р Ж. Иванов) 

Раздел .09 ПРОТОКОЛ №153/ от 8.X.2012 г. 
 Днес, 8–ми октомври 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 26; хабилитиран състав 21; отсъстват 9 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

8. Докторанти 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година на Таня Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедра по 
общо езикознание и история на българския език по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
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Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание (Балканско 
езикознание). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
втората година на ас. Ина Здравкова Кукунджиева, свободен докторант към 
Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година на гл. ас. Антоанета Стефанова Джельова, свободен докторант 
към Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Български език (История на българския език). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Стойно 
Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата по Общо езикознание и 
история на българския език по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Общо 
и сравнително езикознание поради заминаването му в Република Полша като 
стипендиант във Факултета по полска и класическа филология на Университет 
„Адам Мицкевич“ в ргад Познан, считано от 01.10.2012 г. до 27.01.2013 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година на Таня 
Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедра по общо езикознание и 
история на българския език по област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Общо 
и сравнително езикознание (Балканско езикознание). 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Лингвистика с информационни технологии: 

Да отпадне държавен изпит: дипломен проект по информационни 
технологии. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Славянска филология: 

Дисциплината Втори славянски език да включва само полски, чешки, 
сръбски и хърватски език, а Руски език да бъде обособен като самостоятелна 
дисциплина с хорариум 60 часа упражнения. 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Славянска филология: 

Дисциплината Теоретичен курс – I и II част да се преименува с конкретно 
наименование за всеки семестър, а именно: 
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I семестър – Съвременен полски/чешки/сръбски и хърватски език 
(Фонетика). 

II семестър – Съвременен полски/чешки/сръбски и хърватски език 
(Морфология). 

III семестър – Съвременен полски/чешки/сръбски и хърватски език 
(Лексикология и словообразуване). 

IV семестър – Съвременен полски/чешки/сръбски и хърватски език 
(Синтаксис). 

Всеки семестър от дисциплината да завършва с оценка (изпитна или 
текуща). 

РЕШЕНИЕ: Във връзка с предстоящата програмна акредитация във 
Филологическия факултет ФС приема комисия по качеството във Факултета, 
която в срок до 15.12.2012 г. да представи доклад-самооценка, в следния състав: 

     Председател:    доц. д-р Петя Бъркалова 
 Членове: 

1. Доц. д-р Константин Куцаров 
2. Гл. ас. д-р Таня Маджарова  
3. Гл. ас. д-р Димитър Кръстев 
4. Гл. ас. д-р Милена Стойкова 
5. Гл. ас. д-р Борян Янев 
6. Гл. ас. д-р Аделина Странджева 
7. Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте 
8. Гл. ас. Веселина Койнакова 
9. Гл. ас. Фани Бойкова 
10. Докторант Боряна Тенчева 
11. Енчо Тилев – студент. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде финансирано издаването на книгата 
„Възрожденска библиотека“ на доц. д-р Елена Славова Гетова. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде финансирано издаването на 
хабилитационния труд на доц. д-р Константин Иванов Куцаров на тема: 
„Българското причастие“. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема второто за Филологическия факултет ДТВ да се 
изплати в размер на 42000 (четирдесет и две хиляди) лева през месец 
Октомври 2012 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекъсван трудовия договор на доц. д-р 
Славка Трайкова Величкова за академичната 2012/2013 година. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекъсван трудовия договор на гл. ас. 
Анна Ованес Модикян до 30.06.2013 г. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Светла 
Кирилова Черпокова-Захариева, считано от 06.11.2012 г. до 31.07.2012 г., във 
връзка със заминаването и като лектор в гр. Фрайбург, Германия. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да назначи Иван 
Атанасов Чолаков на длъжността асистент по Методика на обучението по 
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български език и литература към Катедрта по българска литература и теория 
на литературата. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели: 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. гл. ас. д-р Николета Василева Пътова – 200 часа лекции по Българска 

възрожденска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по славянска филология: 

1. Анна Колевова Цветковова – 160 часа упражнения по Практически чешки 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 

1. Валя Тодорова Тодорова – 60 часа упражнения по Странознание на Китай, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

2. Стефан Пламенов Иванчев – 180 часа упражнения по Практически китайски език и 
Лексикология на китайския език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

3. Теодора Маргаритова Пенева – 60 часа упражнения по Практически китайски език, 
с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

4. Неделина Георгиева Георгиева – 120 часа упражнения по Практически китайски 
език, с тарифна ставка лв. на час упражнение. 

5. Ема Андреас Шахинян – 90 часа упражнения по Практически китайски език, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

6. Лай Джан – 120 часа упражнения по Практически китайски език, с тарифна ставка 
7.50 лв. на час упражнение. 

7. Веселин Георгиев Карастойчев – 45 часа упражнения по Китайска литература I 
част, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 

1. Иванка Ангелова Генчева – 600 часа упражнения по Практически английски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Надежда Трифонова Иванова – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Антония Веселинова Стоянова – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Анелия Георгиева Ставрева – 600 часа упражнения по Практически английски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Д-р Данаил Кирилов Данов – 400 часа упражнения по Избираеми дисциплини, с 
тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 

1. Гергана Ангелова Петкова – 400 часа упражнения по Практически испански език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
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2. Елица Петрова Дечева-Владимирова – 225 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Илиана Тилева Тилева – 90 часа упражнения по Практически италиански език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2011/2012 г. със следните преподаватели: 

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни 
студенти: 

1. Гл. ас. Мария Петрова Мицкова – 147 часа упражнения по Практически 
български език със студенти по програма Еразъм и група чуждестранни 
лектори, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

РЕШЕНИЕ: ФС не приема направените препоръки за промени в 
специфичните изисквания на Филологическия факултет. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2013-2014 година да бъде разкрита нова 
специалност към Филологическия факултет: Лингвистика с маркетинг с четири 
езикови профила (английски език, немски език, френски език и руски език). 

 
Протоколчик:                                                                         ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                         (доц. д-р Ж. 

Иванов) 

Раздел .10 ПРОТОКОЛ №154/ от 12.XI.2012 г. 
 Днес, 12–ти ноември 2012 г.,  се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Филологическия факултет. 
Общ състав: 35, присъстват 27; хабилитиран състав 23; отсъстват 8 души 

(отпуск) 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Учебни планове 
По първа точка от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебните планове на следните магистърски 
програми редовно обучение за академичната 2012/2013 година: 

1. Английски език и методика – шестсеместриална, по 375.00 лева на 
семестър; 

2. Английски език и методика за РЧЕО – четирисеместриална, по 375.00 
лева на семестър. 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната редовната докторантура на 
Кичка Иванова Кусева-Персенкова, област на висшето образование: 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; Научна 
специалност: Българска литература (След Освобождението), считано от 
01.11.2012 г. до 01.10.2014 г. поради излизане в майчинство. 
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РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано 
от 01.11.2012 г., Ангел Николов Тарашев, докторант на свободна подготовка към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата, по област на 
висшето образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; докторантска програма: Теория и история на литературата, с тема 
на дисертационния труд: „За една дихотомия на повествованието 
(литературнокомуникационни аспекти)“ с научен ръководител проф. дфн 
Огнян Стефанов Сапарев.  

РЕШЕНИЕ: ФС приема следните правила при агресивно поведение на 
студент и постъпило писмено оплакване: Деканът изисква обяснения и 
предлага на Ректора следните мерки: 

1. Предупреждение за отстраняване. 

2. Отстраняване от 6 месеца до 1 година. 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема процедурата за докторантски изпит по 
специалността и за конкурсен изпит за заемане на длъжността „главен 
асистент“. 

4. РЕШЕНИЕ: ФС избира с 23 гласа „за“, 0 гласа „против“ гл. ас. д-р Мая 
Стоянова Горчева за „доцент“ към Катедра Филологии на Филиала на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ в град Кърджали по област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; научна специалност: Българска литература (След Първата 
световна война). 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели: 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Проф. дфн Радосвет Стефанов Коларов – 40 часа лекции по дисциплината 

Звук и смисъл в художествената проза в магистърска програма Актуална 
българистика, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 

2. Доц. д-р Юлия Христова Николова – 40 часа лекции по дисциплината 
Културна антропология в магистърска програма Актуална българистика, с 
тарифна ставка 5.50 лв на час упражнение. 

3. Доц. д-р Светлана Костадинова Байчинска – 100 часа лекции по 
дисиплините Съвременна българска драма (60-те – 80-те години на XX век) и 
Съвременна българска драма (90-те години на XX век и началото на XXI век) в 
магистърска програма Актуална българистика, само за нощувки. 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 500 часа упражнения по Практически 

турски език и История на турския език, с тарифна ставка 6.00 лв на час 
упражнение. 

2. Д-р Ердоган Кул – 80 часа  упражнения по лекционен курс по Турска 
литература, с тарифна ставка 10.00 лв на час упражнение. 
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Катедра по български език: 
1. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 50 часа лекции по 

Социолингвистика в магистърска програма Актуална българистика, с тарифна 
ставка 5.50 лв на час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 
1. Стефан Георгиев Кралев – 250 часа упражнения по Практически френски 

език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
2. Кунка Василева Широкова – 250 часа упражнения по Практически френски 

език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
Протоколчик:                                                                         ДЕКАН: 
                             (Т. Петкова)                                                                         (доц. д-р Ж. 

Иванов) 
 


