Р Е Ш Е Н И Я
на Факултетния съвет
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на18.05.2015
година
(Протокол № 173)
1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 170.00 лева за отпечатване на
автореферат на Иван Атанасов Чолаков, докторант на самостоятелна
подготовка към Катедрата по българска литература и теория на
литературата по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска
програма Методика на обучението по български език с тема на
дисертационния „Зараждане и развитие на методиката на обучение по
български език (от Освобождението до началото на XX век)“.
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на
автореферат на Петър Стефанов Кривчев, 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 Български език (История на българския
език) с тема на дисертационния „Лексикално-семантична дублетност в
преписите на Стишния пролог“, с научен ръководител доц. д-р Христина
Тончева-Тодорова.
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на
автореферат на Десислава Любомирова Димитрова, редовен докторант към
Катедрата по български език по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска
програма Български език (Морфология) с тема на дисертационния
„Типология на глаголните конструкции с има(м) в съвременния български
език“, с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова.
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 130.00 лева за отпечатване на
автореферат на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата по
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски
езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на дисертационния
„Непарадигматични отношения в руската морфологична система“, с
научен ръководител проф. д.ф.н. Стфана Димитрова.
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" от ас. Иван Атанасов Чолаков с
дисертационен труд на тема „Зараждане и развитие на методиката на
обучение по български език (от Освобождението до началото на XX век)“ по
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма
Методика на обучението по български език, по решение на катедрения съвет,

Протокол №105/21.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. Кирил Василев Димчев – пенсионер, София, област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български
език);
2. Проф. д-р Ангел Маринов Петров – СУ „Климент Охридски”, София,
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението
по български език);
3. Доц. д-р Пенка Xpистова Гарушева-Карамалакова - пенсионер, Стара
Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (
Методика на обучението по български език).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология (Български език - история на
новобългарския книжовен език);
2. Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление1.3. Педагогика на обучението по...
(Методика на обучението по български език);
Резервни членове:
1. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов - Тракийски университет - Стара
Загора област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(Методика на обучението по техника и технологии) - външен.
2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова - ПУ „Паисий Хилендарски”,
Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика) - вътрешен.
Откритото заключително заседание да са проведе на 29 юни 2015 година от
12:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат).
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" от Петър Стефанов Кривчев с
дисертационен труд на тема „Лексикално-семантична дублетност в
преписите на Стишния пролог“ по общо езикознание и история на
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български

език (История на българския език), по решение на катедрения съвет,
Протокол №54/01.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на
научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – ИБЕ при БАН, г.
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (Български език –
Историческа лингвистика);
2. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – ИБЕ при БАН, г. София, област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика);
3. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – ИБЕ при БАН, г. София,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика).
Вътрешни членове за Пловдивския университет
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Български език);
2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Български език – Историческа лингвистика);
Резервни членове
1. Доц. д-р Георги Атанасов Митринов – ИБЕ при БАН, г. София, област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика);
2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и
сравнително езикознание).
Откритото заключително заседание да са проведе на 20 юли 2015 година от
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат).
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" от Десислава Любомирова
Димитрова с дисертационен труд на тема „Типология на глаголните
конструкции с има(м) в българския книжовен език“ по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология; докторска програма Български език (Съвременен български
език – морфология), по решение на катедрения съвет, Протокол
№46/27.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
катедра „Съвременен български език”, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Български език);
2. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”,
Катедра „Български език”, област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език);
3. Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова – БСУ, Център по хуманитарни
науки,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (Български език).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (Български език);
2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Катедра по български език, област на висше образование
2.
Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (
Български език).
Резервни членове:
1.

Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент
Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Български език) – външен;
2. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”,
Катедра по български език, област на висше образование
2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Български език) – вътрешен.
Откритото заключително заседание да са проведе на 5 октомври 2015
година от 14:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат).
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на
образователна и научна степен "доктор" от Илия Цанков Солтиров с
дисертационен труд на тема „Непарадигматични отношения в руската
морфологична система“ по общо езикознание и история на българския език
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално
направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски езици
(Морфология на съвременния руски език), по решение на катедрения съвет,
Протокол №7/19.03.2015 година, ФС утвърждава следния състав на научното
жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – последна месторабота:
Институт за български език към БАН; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научни
специалности: Общо и сравнително езикознание (вкл. съпоставително и
балканско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика,
социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика,
етнолингвистика), Славянски езици, Български език;
2. Проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева - ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий”, Катедра по обща лингвистика и старобългаристика; област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология, научна специалност: Общо и сравнително езикознание;
3. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова - Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение, катедра „Славянски
езици”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология, научни специалности: Общо
и сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици
(съвременен руски език).
Вътрешни членове за Пловдивския университет:
1. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология; Научни специалности: Славянски езици;
Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика;
2. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров - ПУ „Паисий Хилендарски”;
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Съвременен български
език – морфология.
Резервни членове:
1. Доц. д-р Надя Петрова Чернева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици (Руски език –
Лингвокултурология) - вътрешен;
2. Проф. д-р Гочо Недев Гочев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; Област на
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление:
2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици (Съвременен руски
език) - външен.
Откритото заключително заседание да са проведе на 25 юни 2015 година от
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат).
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка за втората година от подготовката
на Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към Катедрата по
славистика, 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
(Съпоставително славянско литературознание) с тема на дисертационния

труд „Поетика на града в експресионистичната проза на славянските
литератури. Опит за диференциален компаративизъм” и научен
ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова.
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за
първата година от подготовката на Галина Ангелова Брусева, 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 Общо и
сравнително езикознание с тема на дисертационния „Партиципиалната
система на съвременния гръцки език – специфика и параметри“ и научен
ръководител доц. д-р Станка Козарова.
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата
година от подготовката на Светла Димитрова Джерманович, редовен
докторант към Катедрата по славистика по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските
езици) с тема на дисертационния труд „Аорист и имперфект в славянските
езици“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров.
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата
година от подготовката на Златка Любомирова Неделчева, редовен
докторант към Катедрата по славистика 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 (Сръбска, хърватска и словенска литература) с тема на
дисертационния труд „Постмодерният роман в сръбската и хърватската
литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Горан
Трибусон“ и научен ръководител проф. д.ф.н Светлозар Игов. ФС утвърждава
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за
първата година от подготовката на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева,
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика по област
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление
2.1 Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен
испански език) с тема на дисертационния труд „Семантика и стилистика на
прилагателното име в публицистичния език“ и научен ръководител проф.
д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от
подготовката на докторанта.
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата
година от подготовката на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант
към Катедрата по романистика и германистика по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен
испански език) с тема на дисертационния труд „Дидактически модел „The
flipped classroom“ (преобърната класна стая) и прилагането му в часовете

по лексикология на испанкия език“ и научен ръководител проф. д.ф.н Иван
Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на
докторанта.
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата
година от подготовката на Слав Огнянов Петков, редовен докторант към
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност програма Романски езици (Съвременен френски език) с тема на
дисертационния труд „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода
през XX век и началото на XXI век“
и научен ръководител доц. д-р Борис
Наймушин. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката
на докторанта.
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората
година от подготовката на Якуб Микулецки, редовен докторант към
Катедрата по славистика 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
(Чешка литература) с тема на дисертационния „Егон Бонди, или за
поетиката на чешкия ъндърграунд“
и научен ръководител доц. д-р
Жоржета Чолакова.
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за
втората година от подготовката на Марияна Асенова Карталова, 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; научна специалност Общо и сравнително
езикознание с тема на дисертационния „Фразеологични единици със зоо- и
фитокомпонент в българския и новогръцкия език“ и научен ръководител
доц. д-р Станка Козарова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от
подготовката на докторанта.
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората
година от подготовката на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна
специалност програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски
език)с тема на дисертационния труд „Категориални и некатегориални
значения в руската морфология (в съпоставка с български)“ и научен
ръководител проф. д.ф.н Стефана Димитрова. ФС утвърждава плансметката за третата година от подготовката на докторанта
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за
втората година от подготовката на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен
докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен
испански език) с тема на дисертационния труд „Еврейско-испански народни

умотворения и техните съответствия в българската традиция“ и научен
ръководител проф. д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за
третата година от подготовката на докторанта.
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за
втората година от подготовката на Таня Станиславова Найденова, редовен
докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен
испански език) с тема на дисертационния труд „Съпоставителен анализ на
фразеологичните едници в испански и български език“
и научен
ръководител проф. д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за
третата година от подготовката на докторанта.
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита,
считано от 01.03.2015 г., Мина Георгиева Стойнова, редовен докторант към
Катедрата по славистика 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
(Полска литература) с тема на дисертационния „Генезис, развитие и
литературни отражения на митовете „Москва – Трети Рим“ и „Полша –
предна крепост на християнството“ (Polska Antemurale Christianitatis) през
периода 1444 – 1683 г.“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Панайот
Карагьозов.
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за
учебната 2014/2015 г. със следните преподаватели:
Катедра по българска литература и теория на литературата:
1. Анна Ованес Модикян – 200 часа упражнения по Хоспетиране и проверка
на Преддипломен педагогически стаж, с тарифна ставка 4.00 лв. на час
упражнение;
2. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 150 часа упражнения за проверка
на Преддипломен педагогически стаж, с тарифна ставка 5.00 лв. на час
упражнение;
3. Проф. Яни Михайлов Милчаков – 65 часа лекции в магистърска
програма по Актуална българистика, с тарифна ставка 7.00 лв. на час
упражнение.
4. Христо Карастоянов – 8 часа упражнения по "Гео Милев в изображението
на романа „В една и съща нощ", с тарифна ставка 5.00 лв. на час
упражнение.
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание:
1. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – 8 часа упражнения по Тенденции в
българската проза на XIX век, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.

2. Иван Цанев Иванов – 8 часа упражнения по Съвременна българска поезия
XX и XXI век, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
Катедра по общо езикознание и история на българския език:
1. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 200 часа упражнения по Практически
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
2. Гергана Атанасова Петкова – 220 часа упражнения по Класически език
(латински език), с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по български език:
1. д-р Иванка Петрова Петрова – 50 часа упражнения по Компютърна
лингвистика, с тарифна ставка по 5.00 лв. на час упражнение.
2. Иван Йорданов Петров – 120 часа упражнения по ИТ практикум, с
тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение.
3. Владимир Огнянов Петков – 17 часа упражнения по Медиа, мониторинг и
анализ , с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение.
4. Десислава Василева Петрова – 13 часа упражнения по Медиа, мониторинг
и анализ, с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение.
5. Райна Николова Грудова-Де Ланг – 13 часа упражнения по Медиа,
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение.
6. Светослав Атанасов Богатинов - 9 часа упражнения по Медиа,
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение.
Катедра „Славистика“:
3. Росина Георгиева Кокудева – 30 часа упражнения по Славянски
литератури, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
Катедра по руска филология:
1. Иван Любомиров Петров – 80 часа упражнения по Практически китайски
език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
2. Елица Димитрова Миланова – 80 часа упражнения по Практически
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение.
Катедра по английска филология:
1. Мария Иванова Анастасова – 360 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
2. Мариела Йозефова Рафаилова – 300 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнрние.
3. Огнян Тодоров Обретенов – 300 часа упражнения по Практически
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
Катедра по романистика и германистика:

1. Таня Станиславова Найденова – 250 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
2. Боряна Тенчева Тенчева – 200 часа упражнения по Странознание на
германия и Практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за
учебната 2014/2015 г. със следните преподаватели:
Катедра „История и археология“:
1. Ас. Ноеми Гарабед Доникян – 100 часа упражнения по Методика на
обучението по история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели:
Катедра по романистика и германистика:
1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа
упражнения по Стилистика на съвременния испански език, с тарифна ставка
9.00 лв на час упражнение.
2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 9.00 лв. на час
упражнение.
3. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 800 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 7.50 лв на
час упражнение.
4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска
литература I част, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение.
5. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология
на Съвременния италиански език , с тарифна ставка 7.00 лв. на час
упражнение.
6. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 60 часа упражнения за
Ръководство на докторанта Слав Огнянов Петков, с тарифна ставка 7.00
лв. на час упражнение.
7. 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 6.50 лв. на
час упражнение.
8. 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 6.00 лв на час упражнение.

9. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа за участие в комисия за
конкурси за докторанти по немски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
10.
Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова – 300 часа лекции и
упражнения по ИД 4 “Писане и редактиране на текст испански език”,
Практически испански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение
11.
Гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – 600 часа упражнения по
Лексикология на италианския език и История на италианската
литература – І и ІІ част, с тарифна старифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
12.
Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по
Практически Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
13.
Пресентасион Ортега Ортега– 500 часа упражнения по
Практически Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение.
14.
Ана Исабел Диас Гарсия – 500 часа по Практически испански език, с
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
15.
Стефан Георгиев Кралев – 400 часа упражнения по Практически
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
16.
Кунка Василева Широкова – 600 часа упражнения по Практически
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
17.
Гергана Ангелова Петкова – 600 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
18.
Таня Станиславова Найденова – 800 часа упражнения по
Практически испански език с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
19.
Нина Кръстева Чочева – 700 часа упражнения по Практически
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение
20.
Марияна Иванова Коджаниколова – 500 часа упражнения по
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение
21.
Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение
22.
Магдалена Кирилова Стефанова – 500 часа упражнения по
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.
23.
Боряна Тенчева Тенчева – 700 часа упражнения по Странознание
на Германия, Практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час
упражнение.
24.
Слав Огнянов Петков – докторант – 400 часа упражнения по
Практически френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
25.
Лидия Дочкова Шамова – 600 часа упражнения по Практически
испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
26.
Славея Чавдарова Горанова – 600 часа упражнения по Практически
испански език , с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели:
Катедра „История и археология“:
1. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 120 часа упражнения по Стара
история, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.

2. Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по
Средновековна обща история и История на Византия, с тарифна ставка 6.00
лв. на час упражнение.
3. Доц. др- Агоп Грабед Гарабедян – 80 часа упражнения по История на
България (след II Св. война), с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
4. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 135 часа упражнения по
Историография, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.
5. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Избираема
дисциплина, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.
6. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христова – 280 часа
упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема
дисциплина, Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 6.00 лв. на час
упражнение.
7. Ас. Ноеми Гарабед Доникян – 15 часа упражнения по Методика на
обучението по история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.
8. 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.
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните нехабилитирани преподаватели на
основен трудов договор и на хонорар, които да водят лекционни курсове на
студентите от специалност Български език и история р.о. и з.о., през
учебната 2015/2016 година, съгласно Правилника на ПУ „Паисий
Хилендарски“:
1. Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов
2. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова
3. Гл. ас. д-р Тодор Йорданов Радев
4. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов
5. Ас. д-р Божидар Ангелов Драганов
6. Ас. д-р Станислав Николов Боянов
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Клео
Стефанова Протохристова за срок от една година, считано от 07.07.2015 г.
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Диана
Петрова Иавнова за срок от една година, считано от 13.10.2015 г.
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната
2015/2016 година.
30. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гостпреподавател с код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика,
за академичната 2015/2016 година.
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към ÖeAD (Австрийска
служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовия договор с

австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2015/2016
година.
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен италианския лекторат и да бъде
продължен трудовия договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи
до края на академичната 2015/2016 година.
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ към Катедра „Славистика“ по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, научна специалност Славянски езици (сръбски и хърватски) със
срок 2 (два) месец от обнародването му в Държавен вестник.
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по български език по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1
Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език)
със срок 2 (два) месец от обнародването му в Държавен вестник.
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната
длъжност „доцент“ към Катедрата по българска литература и теория на
литературата по област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научна
специалност Методика на обучението по български език със срок 2 (два)
месец от обнародването му в Държавен вестник.
36. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 2 гласа „против“) доц. д.ф.н. Елена
Тодорова Николова за „професор“ във Филиал – Смолян на ПУ „Паисий
Хилендарски“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език)
към Катедра „Филологически и педагогически науки“ във Филиал – Смолян.
37. РЕШЕНИЕ: ФС номинира доц. д-р Николай Михайлов Нейчев от Катедрата
по руска филология към Филологическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“ за националната награда „ПИТАГОР“ за утвърден учен.
38. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебните
планове:
1. В специалност Френска филология дисциплината Латински език (30 часа
лекции и 15 часа упражнения) се премества от I курс I семестър във II
курс III семестър.
2. За студентката на индивидуален план от специалност Френска
филология, II курс Пламена Иванова Стоева, фак. № 1203761010:
 Дисциплината Лингвистика на текста (15 часа лекции, 15 часа
упражнения) се премества от II курс IV семестър в III курс V
семестър;




Дисциплината Теория на превода (30 часа лекции, 15 часа
упражнения) се премества от II курс IV семестър в III курс VI
семестър;
Дисциплината Лексикология на СФЕ (30 часа лекции, 30 часа
упражнения) се премества от II курс III семестър в III курс V
семестър;

39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява такса в размер на 160.00 лв. за участие в
международния изпит TestAS на немски и английски език към Център
TestDaF ПУ „Паисий Хилендарски“.;
40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява такса в размер на 60.00 лв. за участие в
международния изпит onDaF/onSET на немски и английски език към Център
TestDaF ПУ „Паисий Хилендарски“.
41. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедра „История и археология“
дати и комисии за провеждане на Държавни изпити за специалности
Археология, История, Български език и история, Балканистика и
магистърски програми към катедрата през учебната 2014/2015 година.
42. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от Катедрата по общо езикознание и
история на българския език промяна датата за провеждане на Държавния
изпит по турски език: дъжавният изпит по турски език да се проведе на
15.07.2015 г. вместо на 16.07.2015 г.
43. РЕШЕНИЕ: ФС приема от учебната 2015/2016 година в магистърска
програма Културни и социални дейности в туризма да бъде обявен прием на
студенти за засилено обучение по китайски език.
44. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2015/2016 година да бъдат разкрити
следните магистърски програми по методика на обучението по руски език за
придобиване на квалификацията учител по руски език:
1. Методика на обучението по руски език за специалисти (за бакалаври
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1 Филология, завършили специалности
с руски език):
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка
Срок на обучение: 2 семестъра
Квалификация: Учител по руски език
2. Методика на обучението по руски език в детската градина (за
бакалаври по област на висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...)
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка
Срок на обучение: 4 семестъра
Квалификация: Учиетл по руски език

3. Методика на обучението по руски език за неспециалисти (за
бакалаври и магистри от професионални направления, различни от 2.1
Филология, владеещи руски език на ниво В 2 )
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка
Срок на обучение: 4 семестъра
Квалификация: Учиетл по руски език
45. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (щатни и
хонорувани), ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на
ПУ в град Смолян през учебната 2015/2016 година в съответните
специалности, както и дати и комисии за провеждане на държавни изпити.
46. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от Катедрата по английска
филология дата и комисия за провеждане на Държавния изпит на
Квалификационната програма Заедно в час.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Татяна Петкова/

Вярно с оригинала:

