
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

на Деканското ръководство 

на Факултета по класически и нови филологии 

при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

за периода ноември 2018 г. – октомври 2019 г. 

 

Скъпи колеги преподаватели, студенти и служители, 

Това е отчет за четвъртата година от мандата на избраното през 2015 г. Деканско 

ръководство на Факултета по класически и нови филологии. И през тази, 

последна от мандата, година, както и през предходните години, продължихме да 

работим за преодоляване на трудностите, породени от редица негативни 

тенденции във висшето образование в България и в подкрепа на иновативните и 

креативни подходи на преподаване и научноизследователска работа във 

Факултета. 

Една от най-важните задачи пред Деканското ръководство беше успешното 

приключване на процедурата по акредитация на направление 2.1 Филология, след  

като миналата година беше изготвен докладът самооценка, който беше  приет от 

Академичния съвет на 30.10.2018 г.. Процедурата продължи през отчетната 

година с посещението на експертната група на НАОА от  29.05.2019 г. до 

31.05.2019 г., което неминуемо беше един от фокусите на нашата работа. 

Другата първостепенна задача беше синхронизирането и въвеждането на 

влезлите през 2018 г. в сила съществени промени в Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и в Правилника за 

приложението му. Тези промени залегнаха в основата и на приетия в края на м. 

октомври 2018 г. нов Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и академични длъжности в СУ, който беше допълван на два пъти от 

Академичния съвет, през м. май и през м. юли. Новите изисквания и процедури 

поставиха много допълнителни задачи пред Деканското ръководство, но смятам, 

че съумяхме да се справим  успешно с процеса на адаптиране. 

Ето защо първата част на този доклад представя по-обстойно дейностите и 

резултатите, свързани с тези два изключително важни аспекта от работата ни през 
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изтеклата година, но както и в предишните три доклада това е пряко обвързано с 

обобщаването на извършеното от Деканското ръководство в основните за 

Факултета дейности: учебна, научноизследователска, проектна и международна, 

както и на тези, свързани с работата със студентите и обновяването на 

материалната база. Не на последно място е и отчитането на финансовото 

състояние на Факултета.  

Втората част на доклада  отчита индивидуалните постижения на членовете на 

нашата общност през изминалата година, които отново доказаха, че Факултетът 

остава водещ сред факултетите на Софийския  университет и пръв в своята област 

в България.     

Учебна дейност 

Учебна дейност – ОКС „бакалавър“ 

Кампанията по набиране и прием на кандидат-студенти в бакалавърските 

специалности на ФКНФ за учебната 2019/2020 г. бе като цяло успешна, на фона 

на задълбочаващата се в страната демографска криза и нейното отражение в 

сферата на висшето образование. Планираният прием от общо 547 (517 за 

направление Филология и 30 за направление Социология, антропология и науки 

за културата) места за обучение с държавна субсидия, който е с 3 места по-малко 

от миналата година, е изпълнен в обем 83.5% за Филология (записани  432 

студенти) и 137%  за Социология … (записани 41 студенти) след приключване на 

редовния прием.  Обявеният допълнителен прием, който е в обем 112 места за 

нашия Факултет, ще приключи до 20 септември и се надяваме да достигнем 

процентът от миналата година, който беше 89%. Вж. Таблица 1.  

Таблица 1. Прием на кандидат-студенти в ОКС „Бакалавър“, редовно 

обучение, държавна субсидия, редовен прием, 2019/2020 уч. г.  

Специалност 
Планиран 

прием 

Приети до 

август 2019 г. 

Обявен 

допълнителен 

прием 

Румънска 15 6 9 

Френска 43 28 14 
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Италианска 20 11 10 

Класическа 15 10 4 

Новогръцка 15 15 0 

Унгарска 12 5 7 

Скандинавистика 30 39 0 

Немска  45 38 6 

Испанска  30 22 8 

Португалска  30 22 8 

Английска 100 102 0 

Африканистика 20 8 12 

Японистика 30 36 0 

Китаистика 20 25 0 

Кореистика 15 17 0 

Арабистика  30 33 0 

Иранистика  14 4 10 

Тюркология  12 6 7 

Индология  12 5 8 

Арменска ф-я  9 - 9 

  517 432 112 

Южна, Източна и 

Югоизточна Азия  
30 41   

Общо: 547 473 112 

 

Отново се запази тенденцията за неравномерно изпълнение на приема по 

специалности. В някои от специалностите, като Скандинавистика, Японистика, 

Китаистика, Кореистика Арабистика и донякъде Английска филология, приемът 

е между 30% и 10% по-голям от заложеното в плана. Една от специалностите, 

Новогръцка филология, е изпълнила 100% заложения прием, докато други 

специалности, като Немска филология, Испанска филология, Португалска 

филология, Класическа филология и Френска филология, са го изпълнили между 

85% и 65 %. За специалности като Румънска филология, Унгарска филология, 

Италианска филология, Африканистика, Тюркология и Индология този процент 

е около  50%. За съжаление се запазва тенденцията такива специалности като 

Иранистика и Арменистика и кавказология да са под 30 % изпълнение на плана – 

28% за Иранистика и 0% за Арменистика и кавказология. Очакванията са , че 
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допънителният прием ще промени тези цифри до известна степен, но няма да 

позволи достигането на 100% изпълнение на плана за прием в ОКС „Бакалавър“.  

Все още не разполагаме с окончателните данни за приетите и записалите се в 

специалностите на ФКНФ студенти, които ще бъдат предоставени от Отдел 

„Образователни дейности“ към средата на м. октомври. Поради ранния етап на 

изготвяне на отчета, все още не е възможно да се отчете и точния брой на 

приетите за обучение с държавна субсидия и срещу заплащане, за отписалите се, 

за прекъсналите и презаписани в първи курс студенти и за общата численост на 

групите в първи курс. На този етап е невъзможно да се отчете и броят на 

заявилите съответната специалост като първо желание, както и регионалното 

разпределение на записалите се в първи курс студенти. Не могат да се правят 

изводи и за тежестта на кандидат-студентските изпити и матурите при 

сформиране на бала на приетите за обучение във Факултета студенти.  

Протичането на изпитните кампании по английски, немски, испански, френски и 

италиански език през изтеклата кандидатстудентска сесия, благодарение на 

колегите, участвали в тях, преминаха отново на високо професионално ниво. В 

изпитните комисии участваха 30 щатни преподаватели от Факултета и 10 

хонорувани, като препоръката на председателя на комисията за провеждане на 

кандидат-студентския изпит по английски език, където се е наложило 

включването на десетте външни проверители  е да бъде намалено участието на 

такива за сметка на щатните преподаватели.  

 И през тази КСК отчитаме спад на подалите заявления за явяване на кандидат-

студентски изпити и реално явилите се в сравнение с предходните години. 

Резутатите са отразени в Таблица 2.  

Таблица 2. Брой на явилите се кандидат-студенти по изпити за 2016/2017 г., 

2017/2018 г., 2018/2019 г. и 2019/2020 г. 

 

ИЗПИТИ 2016/2017 г. 2017/2018 г. 2018/2019 г. 2019/2020 г. 
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Зая-

вили 

Явили 

се 

Зая-

вили 

Явили 

се 

Зая-

вили 

Явили 

се 

Зая-

вили 

Явили 

се 

Английски език 1313 1218 1324 1198 1276 1175 1232 1136 

Немски език 124 113 126 118 107 93 94 89 

Испански език 49 45 85 79 56 52 43 38 

Френски език 54 45 58 39 58 43 61 46 

Италиански език 27 25 19 17 23 20 25 22 

ОБЩО 1567 1446 1612 1451 1520 1383 1455 1331 

 

Отново най-голям дял имат явилите се на изпита по английски език, 85% от 

общия брой (1136), като за останалите изпити броят на явилите се е както следва: 

 Немски език – 89 

 Френски език – 46 

 Испански език – 38 

 Италиански език - 22  

Това показва, че по-голямата част от явилите се на кандидат-стедентски изпит по 

език са предпочели други специалности на СУ, с изключение на специалност 

Английска филология, която и през тази година по предварителни данни е била 

шестата най-предпочитана специалност на университета.  

Трябва да се отбележи, че продължаваме да отчитаме намаляване на броя на 

прекъсващите и отпадащите студенти в сравнение с предходни години. През 

учебната 2015/2016 г. броят им бе приблизително 350, през 2016/2017 г. те бяха 
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около 200, през 2017/208 г. са 148, а през последния отчетен период вече са 120. 

Една от причините е обявената с решение на Факултетния съвет ликвидационна 

сесия през октомври 2018 г., в резултат на  убеждението на Деканското 

ръководство, че е необходимо като преподаватели да прилагаме по-гъвкави 

форми за работа със студентите в риск от отпадане, каквито са например 

провеждането на ликвидационни сесии, допълнителни консултации чрез 

електронните платформи и др.и изразеното на няколко пъти желание от страна 

на самите студенти.  

Учебни планове и програми – ОКС „Бакалавър“ 

Във връзка с провеждането на Програмната  акредитация на професионално 

направление 2.1 Филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през изтеклия отчетен 

период не бяха инициирани мащабни промени за актуализация на учебни планове 

и  учебни програми, както и предложения за нови специалности във факултета. 

Продължи работата на създадената по инициатива на Деканското ръководство и 

утвърдена от Факултетния съвет в края на 2017 г. Учебна комисия към Факултета, 

която проведе две редовни заседания през м. ноември и м. март и едно извънредно 

през м. юни.  Деканското ръководство смята, че УК е един от основните лостове 

за прекратяване на практиката за непрекъснати промени в учебните планове, 

което е в разрез със съществуващите закони и правилници и затруднява 

изключително много протичането на нормален учебен процес в отделните 

специалности. Специални благодарности дължим на всички членове на тази 

комисия, които работиха много ефективно и през тази отчетна година.  

Тук изказваме голямата си благодарност на ръководителите на катедри, на 

отговорниците на специалности, на всички преподаватели от факултета и на 

инспекторите по учебната дейност за сериозните усилия, които положиха в 

процеса на подготовка на учебната документация, която беше предоставена на 

комисията по акредитация на специалностите във ФКНФ. 

Както в предходния период, така и през последната година Деканското 

ръководство продължава да полага усилия за оптимизиране на 

административните дейности във Факултета, свързани с обслужването на 

учебния процес чрез системата СУСИ-4. Актуализират се сроковете и 
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стандартите за представяне и обработване на информацията, в съответствие с 

налагащите се изисквания,  залегнали в общоуниверситетските процедури и в 

Календара на административните дейности в СУ. Изказваме благодарност на 

Ливия Робертович  и Катерина Андреева, както и на инспекторите по учебната 

дейност за положените от тях усилия информацията на сайта на Факултета да 

отговаря на приетите еднократни и частични промени в учебните планове. 

Учебна дейност – ОКС „магистър“ 

Както вече не веднъж беше отбелязано през изминалите години, сред основните 

приоритети на образователните дейности на ФКНФ се открояват повишаването 

на конкурентоспособността на магистърските програми на факултета в условията 

на демографска криза и засилващата се конкуренция на висшите училища в 

страната и чужбина. На преден план е изведена необходимостта  от актуални МП 

с професионално разработени динамични учебни планове и програми, 

адаптирани към потребностите на студентите и пазара на труда. Особено 

внимание се отделя на интензивното международно сътрудничество в 

европейското образователно и научно пространство. Специфичните 

компетенции, включени в професионалните квалификации и учебните програми 

на магистърските програми на ФКНФ са съобразени с посочените по-горе 

приоритети. Резултат от целенасочените интеграционни процеси в СУ като 

цяло  и във ФКНФ в частност е постепенното увеличаване на броя и 

разширяването на тематиката на предлаганите интердисциплинарни 

междуфакултетски и междукатедрени магистърски програми. Устойчива 

тенденция във функционирането на магистърските програми е увеличаването на 

броя и утвърждаването на програмите с обучение на английски език. 

През 2018/2019 г. продължи търсенето на нови възможности за привличане на 

студенти в магистърските програми на Факултета. В резултат на това бяха 

изработени и предложени за одобрение два нови учебни плана в ОКС „Магистър“ 

на специалност Китаистика – МП Междукултурна комуникация и превод с 

китайски и български език, със срок на обучение 4 семестъра (съвместно 

обучение – два семестъра в СУ „Св. Климент Охридски“ и два семестъра в 

Пекинския университет за чужди езици) и МП Междукултурна комуникация и 
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превод с китайски и български език, със срок на обучение 2 семестъра (обучение 

в СУ „Св. Климент Охридски“). Това е важна стъпка в интернационализирането 

на образованието във Факултета и отварянето на възможности за повече 

интердисциплинарни, съвместни магистърски програми, които да отговарят на 

интересите на студентите и на съвременните тенденции във висшето 

образование.  

И през 2019 г., на 2 септември, проведохме Ден на отворените врати за 

представяне на магистърските програми на Факултета, в който се включиха по-

голямата част от колегите, пряко ангажирани с работа в тези програми. Тази 

година към инициативата се присъединиха и колегите от Факултета по славянски 

филологии, а Ректорското ръководство, в лицето на проф. д-р Р. Божанкова, Зам.-

ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, изказа 

специално благодарност на Деканското ръководство и на Факултета за 

провеждането на това мероприятие за четвърта поредна година.  

Все още неприключилата кандидатмагистърска кампания, не позволява да се 

направят окончателни заключение по отношение на записаните студенти в тази 

ОКС, но по предварителни данни броят на подалите заявления е 110, което 

показва запазване на тенденциите от предходните години. Общият брой записани 

студенти в магистърските програми на ФКНФ за уч. 2016/2017 г. е 109, за уч. 

2017/2018 г. – 107, а за уч. 2018/2019 г. е 109 души. 

Броят на явилите се и предложени за прием държавна поръчка, редовно и платено 

обучение, е 67, а в платена форма на обучение, преди приключване на 

допълнителния прием – 30. И тази година, основният проблем е много малкият 

брой кандидати в някои от програмите, поради което две от програмите, МП 

Османистика и МП Антропологически изследвания на Средиземноморието и 

Балканите: Италия и България, които събраха по 2 кандидати, няма да стартират. 

Други програми, макар и с по един или двама кандидати, като например МП   

Език, култура, превод – Скандинавистика, МП Индийско и иранско 

културознание –  Иранистика/ Индология, МП Култура на Унгария и превод, МП 

Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация, ще стартират при 

условие, че приетите кандидати се запишат.  
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Тази тенденция, комбинирана с драстично намаления брой места в субсидираната 

от държавата форма на обучение –  57 за всички магистърски програми на 

Факултета, е тревожна тенденция, която трябва да бъде внимателно анализирана 

и проследена през следващите години. 

Един от начините за привличане на повече кандидат-магистри е провеждането на 

анкети сред студентите за нагласите и оценката им на учебния процес. След 

проведените през 2018 г. две анкети, една за проучване на мнението на 

студентите в ОКС „магистър“ за общата удовлетвореност от магистърските 

програми във факултета и още една за проучване на нагласите на студентите в 3-

ти и 4-ти курс в бакалавърска степен за записване в предлаганите от ФКНФ 

магистърски програми, резултатите бяха представени пред Факултетния съвет на 

ФКНФ през м. октомври, а обобщеният доклад беше публикуван на сайта на 

Факултета. Основната цел на изследването е да осигури обобщена информация 

за качеството на учебния процес в магистърските програми на факултета, чрез: 

- набиране на информация за мотивите за избор на магистърска програма  

- канали за информация за магистърските програми  

- набиране на информация за управлението и ресурсното обезпечаване на 

обучението 

- набиране на информация за съдържанието на обучението 

- набиране на информация за участието на студентите в 

научноизследователска работа 

- набиране на информация за нагласите за реализация. 

Един от основните изводи, до които достига изследването, е, че взимането на 

решение за продължаване на образованието в магистърска програма на ФКНФ е 

най-вече мотивирано от престижа, който дава магистърската степен от 

Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, а 

три четвърти от анкетираните не се съмняват в качеството на подготовката на 

магистри във ФКНФ и изтъкват това като основен мотив за техния избор.  

Друг важен извод от изследването е, че основният източник на информация за 

магистърските програми е Интернет. Освен официалната информация на сайта 
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на университета и факултета, в мрежата може да се намерят и множество 

неформални канали като форуми и др., откъдето също се черпи информация за 

магистърските програми. Общуване с преподаватели е повлияло на повече от 

една трета от анкетираните, а с колеги от предходни випуски – на 18,3%. 

Справочник за магистърската степен е ползван от една десета от анкетираните. 

Очевидно е обаче, че информацията в Интернет е от ключово значение за 

бъдещите магистри.  

Тъй като един от важните компоненти на качеството на обучението в 

Университета е редовното провеждане на учебните занятия, е важно да се 

подчертае, че според обобщените данни от проучването като цяло във Факултета 

по класически и нови филологии е налице сериозно отношение на 

преподавателите към учебния процес. Практически всички анкетирани 

студенти са посочили отговори, които означават редовно провеждане на 

занятията. 

Друг наблюдаван индикатор за качеството на образованието е 

удовлетвореността от различните аспекти на организацията на учебния 

процес в магистърските програми: 

- разпределението на учебните дисциплини в годините на следване 

- балансираната седмичната натовареност 

- административното обслужване 

- удобни приемни часове на преподавателите 

- добре организирани практики 

- достъпна информация за участие в международни програми 

- работата на библиотеките към факултета. 

За нито един от ресурсите, обезпечаващи съвременния образователен процес, не 

са регистрирани повече недоволни мнения от доволните. Най-висок е делът на 

студентите, които са изразили категорично удовлетворение от достъпа до 

специализирана и съвременна литература. Според авторите на изследването, 

то недвусмислено доказва, че ръководството на ФКНФ разполага с 

достатъчно съвременни ресурси за осигуряване на качествено образование 



11 

 

и ги разпределя целесъобразно с оглед конкретните нужди във всеки етап на 

учебния процес. 

 Положителните характеристики на учебния план според студентите магистри от 

факултета са, че в него е спазена логическата последователност на 

дисциплините, задължителните дисциплини не натоварват прекомерно 

програмата, а предвидените часове са необходими за усвояване на 

преподавания материал.  

Фактът, че анкетираните не се различават съществено в мненията си за ползата 

от различните методи на обучение показва, че преподавателите използват богат 

арсенал от методи, за да направят преподавания материал максимално достъпен 

за всички групи студенти. 

Основните въпроси, които трябва да продължим да анализираме, с оглед на 

предлагането на работещи решения, са два, според това проучване. На първо 

място е изказаното мнение на студените, че в учебните планове са недостатъчно 

часовете за някои дисциплини и най-вече за тези с практическа насоченост и 

учебните стажове. Според анкетираните е необходимо да се акцентира повече 

върху адаптацията на студентите към реална работна среда и приложение на 

теоретичното знание в конкретни ситуации.  

Именно заради това, Деканското ръководство предложи да бъде въведен 

факултативен модул „Филология и бизнес“ към всички учебни планове във 

Факултета, който към  момента включва пет практически курса, предложени от 

три бизнес компании, с които Факултетът има подписани договори за 

сътрудничество.  

Другата област, в която трябва да се работи усилено, е свързана с участието на  

студентите от магистърските програми в научната дейност на Факултета. По-

голямата част, близо три четвърти, от анкетираните студенти магистри не са 

били включени в някакви форми на научноизследователска работа. Ето 

защо, Деканското ръководство предложи създаването на пред-докторантски 

семинар към Факултета, насочен най-вече към студентите от магистърските 

програми, който да помага за тяхното ориентиране във възможностите за 
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извършване на научноизследователската дейност в областта на филологическите 

науки. Предстои провеждането на поредната инициатива на този семинар през 

месец ноември. 

Накрая трябва да подчертаем, че данните от това мащабно проучване  

категорично показват, че анкетираните студенти магистри на ФКНФ са 

удовлетворени като цяло от обучението и не са разочаровани от избора си. 

Това проучване и представянето на резултатите от него са част от успешната 

дейност на Комисията по качеството към Факултета, която беше създадена по 

инициатива на Деканското ръководство през 2016 г. И през изминалата отчетна 

година, Комисията продължи успешната си работа, като бяха подготвени и 

заявени нови проучвания на възможностите за подобряване на работата на 

Факултета чрез събиране на мненията на работодатели и обучавани. Един от 

проблемите, с които се сблъска в работата си тази комисия, беше трудният достъп 

до рабодотателите, чието мнение искахме да бъде проучено. Независимо от това, 

представители на организациите ползватели на кадрите, създавани във 

Факултета, присъстваха активно на срещата с комисията за акредитация, което 

до известна степен се дължеше и на работата на тази Комисия. 

През 2018/2019 г. по отношение на рекламирането на отделните специалности и 

магистърски програми  разчитахме в особено голяма степен  на инициативността 

на факултетската колегия поради невъзможността тази година да се използват 

ресурсите за участие в Общоуниверситетската рекламна кампания чрез 

съчетаване на инициативите за реклама на факултета в извънстолични училища 

с посещенията на представителите на отдел „Образователни дейности“ в 

областни градове. Продължи и засилената рекламна дейност в Интернет чрез 

различни социални мрежи и сайтове. 

Учебна дейност – ОКС „доктор“  

През изминалата отчетна година продължи успешното функциониране на 

създаденото през 2016 г. Докторантско училище към ФКНФ, което през 2019 

година стана част от новосъздадения по проект по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ BG05M2OP001-2.009.0013 Докторантски 
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център „Св. Климент Охридски“ (ДокЦент). Проектът приключи през м. юли 

2019 г., като беше осигурено финансиране за докторантите и изследователите от 

Софийски университет в няколко направления: 

 Участия в конференции, летни школи и провеждане на научни визити (Работен 

пакет „Мобилност“) 

 Организиране на специализирани обучения за докторанти и преподаватели 

(Работен пакет „Обучение“). 

 Финансиране на публикации: превод на текстове и изработване на графики 

(Работен пакет „Открита наука) 

 Осигуряване на достъп до бази данни и научна литература (Работен пакет 

„Достъп). 

Докторантите и преподавателите от ФКНФ се включиха активно в дейността на 

ДокЦент, като през изминалата отчетна година бяха обучени 10 докторанти в 

общите и специализираните докторантски курсове. Бяха осъществени и 3 

мобилности по проекта, но за съжаление, поради прилючване на проекта, не беше 

възможно провеждане на лятно училище. 

Броят на докторантските курсове, предлагани в Докторантското училище, се 

увеличава всеки семестър благодарение на активното участие на колегите от 

Факултета. Одобрените от ФС и предлагани на докторантите курсове са вече 30.   

През зимния семестър на уч. 2018/2019 г. бяха предложени повече от 25 курса за 

докторанти от хуманитарните и социалните науки, включително и 3 нови курса 

от преподаватели от ФКНФ към ДокЦент (Вж. Приложение 1) и 6 курса към 

Докторантскито училище на ФКНФ и ФслФ  (Вж. Приложение 1а). 

Общият брой на  действащите докторанти  във ФКНФ към 01.09.2019 г. е  49, от 

които  19 са на самостоятелна подготовка,  4 задочни и  16 редовни и 10 отчислени 

с право на защита. 

През учебната 2018/2019 г са зачислени  22  нови докторанти – 10 редовно 

обучение, 2- задочна и 10 - самостоятелна.  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220379/1478607/file/Prilozhenie1.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220381/1478615/file/Prilozhenie1a.docx


14 

 

Защитили образователна и научна степен „доктор“  във ФКНФ през 

2018/2019 уч. г. 

1. Стоян Йорданов Доклев,  17 януари 2019 г. 

2. Николай Валериев Янков,  06 март 2019 г. 

3. Боряна Георгиева Камова,  08 април 2019 г. 

4. Радостина Божидарова Захариева,  10 април 2019 г. 

5. Лиляна Кънчева Табакова,  23 април 2019 г. 

6. Мирела Алхасани (Дубали),  30 април 2019 г.  

7. Христина Тодорова Чобанова- Ангелова,  30 май 2019 г. 

8. Надежда Стефанова Станимирова,  06 юни 2019 г. 

9. Таня Георгиева Пощова-Петрова, Департамент за езиково 

обучение, 07 юни 2019 г. 

10. Мария Цветанова Цветкова,  20 юни 2019 г. 

11. Людмила Кирилова Илиева,  03 юли 2019 г. 

12. Виолета Стефанова Вичева,  12 юли 2019 г. 

13. Илияна Иванова Чалъкова,  25 юли 2019 г. 

14. Ани Николова Колева,  12 август 2019  г. 

15. Доротея Николаева Табакова,  10 септември 2019 г. 

16. Марина Божидарова Полякова,  12 септември 2019 г.   

17. Райна Бисерова Росенова,  13 септември 2019  г. 

През отчетната година няма защитили научна степен „доктор на науките“. 

Много ниският брой докторанти, зачислени на редовна и задочна докторантура 

във ФКНФ през отчетната година, поставя сериозно предизвикателство пред 

Факултета. Деканското ръководство е убедено, че освен възможностите за 

допълнително финансиране на докторантските изследвания по проекти като  

BG05M2OP001-2.009.0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“ 

(ДокЦент) и предоставените средства от държавата за допълнително 

финансиране на докторанти (през 2019 г. бяха субсидирани със сумата от по 

1756.46 лв. 17 от докторантите на Факултета, които отговаряха на определените 

от Факултетния съвет и съответната комисия условия ),  постдокторанти и млади 

учени, за което ще стане дума в следващата част на доклада,  се изискват и повече 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/nikolaj_valeriev_yankov_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/boryana_georgieva_kamova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/radostina_bozhidarova_zaharieva_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/lilyana_k_ncheva_tabakova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/mirela_alhasani_dubali_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/hristina_todorova_chobanova_angelova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/nadezhda_stefanova_stanimirova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/tanya_georgieva_poschova_petrova_departament_za_ezikovo_obuchenie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/tanya_georgieva_poschova_petrova_departament_za_ezikovo_obuchenie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/mariya_cvetanova_cvetkova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/lyudmila_kirilova_ilieva_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/violeta_stefanova_vicheva_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/iliyana_ivanova_chal_kova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/ani_nikolova_koleva_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/doroteya_nikolaeva_tabakova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/marina_bozhidarova_polyakova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/rajna_biserova_rosenova_fakultet_po_klasicheski_i_novi_filologii
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усилия от страна на хабилитираните преподаватели за фокусиране на вниманието 

върху актуални научни проблеми, за стимулиране на интереса на студентите към 

научната дейност и създаване на доброжелателна и творческа атмосфера в 

катедрите, за да бъдат привлечени като докторанти най-талантливите и 

перспективни кандидати, с цел да се осъществи  диалог между поколенията, да 

се гарантира приемственост и новаторство в развитието на научната мисъл и 

академичния живот  във ФКНФ. 

Атестация на академичния състав 

През периода март‒май 2019 г. във ФКНФ се проведе планова атестация на 27 

преподаватели от 7 катедри: „Кореистика“ (2 преподаватели), „Китаистика“ (3 

преподаватели), „Японистика“ (1 преподавател),  „Испанистика и 

Португалистика“ (3 преподаватели), „Западни езици“ (7 преподаватели), 

„Романистика“ (3 преподаватели), „Aнглицистика и американистика“ (9 

преподаватели). Атестационната комисия на ФКНФ потвърди катедрените 

атестации на всички 27 преподаватели – 5 хабилитирани и 22 нехабилитирани. 

След добавяне на резултатите от студентското анкетиране АК потвърди 26 

ПОЛОЖИТЕЛНИ И 1 ЗАДОВОЛИТЕЛНА. Факултетният съвет потвърди 

предложените индивидуални оценки, както предложената ПОЛОЖИТЕЛНА 

оценка за работата на всичките седем катедри. 

Докладът на Атестационната комисия, който съдържа резултатите от 

проведената атестация във ФКНФ, е представен в Приложение 2. Тук трябва да 

отбележим, че направените предложения в този доклад отдавна бяха обсъдени с 

Ректорското ръководство и Университетската комисия по качеството и членовете 

на Факултета и тези въпроси бяха решени по начин, който не накърнява 

интересите на преподавателите. В този смисъл е добре занапред да съществува 

по-тясна комуникация между тази комисия и другите факултетни и 

университетски структури при прилагането на общоуниверситетските критерии 

за атестиране.  

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220383/1478623/file/Prilozhenie2.docx
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Академично израстване  

През 2018 г. в сила влязоха съществени промени в Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и в Правилника за 

приложението му. Бяха въведени минимални национални изисквания за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности; бяха 

създадени национални регистри за научната дейност и за академичния състав 

(РНД и РАС). За да отрази тези промени, през ноември 2018 г. бе изменен и 

Правилникът на Софийския университет за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности. Адаптацията към новите изисквания забави 

обявяването и провеждането на конкурси за академично израстване, като се 

наложи преструктуриране на работата и създаване на  съответната организация 

за: 

(А) Провеждане на конкурси за академични длъжности и защити на 

дисертационни трудове. По новата процедура са проведени вече 14 конкурса за 

главен асистент.  

(Б) Подаване на информация към регистрите на НАЦИД (попълване на 

наукометрични данни за действащите доценти и професори, актуализиране на 

списъците с публикации в профилите на всички щатни преподаватели, 

актуализиране на съществуващи профили след придобиване на научна степен или 

заемане на нова академична длъжност; създаване на нови профили на защитили 

докторанти, новоназначени асистенти, пенсионирани доценти и професори). За 

тази цел беше назначен Административен секретар към Факултета и Инспектор 

по информационното обслужване. Заедно със Зам.-декана по 

научноизследователската и проектната дейност, те се справиха много 

професионално с възникналия голям обем работа по въвеждане на новите 

изисквания. Бяха организирани и три срещи за запознаване на преподавателския 

състав на Факултета с работата по изпълнение на новите изисквания. Към 

началото на м. септември 2019 г. 31 щатни хабилитирани преподаватели на 

ФКНФ от общо 78 са включени в списъка на учените, които отговарят на 

изискванията за минимални наукометрични показатели, както и шестима от вече  

пенсионираните хабилитирани преподаватели (Вж. Приложение 3). Предвид 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220382/1478619/file/Prilozhenie3.docx
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краткия период, който измина от стартирането на кампанията по вписване, 

смятаме, че това е много добро постижение. 

Въвеждането на националните регистри към НАЦИД наложи и промени в 

информационната система „Авторите“ на СУ. ФКНФ бе един от трите факултета, 

заедно с ФФ и ФМИ, които взеха директно участие чрез своя зам.-декан по научна 

и проектна дейност в общоуниверситетската работна група за оптимизиране на  

„Авторите“. Предложенията на работната група бяха одобрени на заседание на 

Академичния съвет от 19.06.2019 г. и понастоящем протича тяхното прилагане. 

Надяваме се, че този нов вариант ще улесни работата както на преподавателите, 

които отчитат научната си дейност, така и на звената на факултетско и 

университетско ниво, които събират, обобщават и отчитат съответните данни към 

МОН. 

Независимо от периода на адаптация, през отчетната година броят на успешно 

приключилите процедури за академично израстване остана висок: един 

професор, един доцент, 7 главни асистенти и 7 асистенти. Общо през изминалия 

отчетен период бяха обявени 11 конкурса за асистенти, 17 конкурса за главни 

асистенти, 1 за доцент и 2 за професори. Тук трябва да се отбележи, че 

въвеждането на нови процедури доведе до спирането на провеждането на един от 

конкурсите за един месец от Министъра на образованието, но след изтичането на 

този период, конкурсът приключи успешно. Новите правила наложиха и 

преосмисляне на практиките за проверка на автентичността на научните текстове 

и оторизираните лица къв Факултета се включиха в поредица от обучения и 

дискусионни форуми, които бяха проведени в Университета за запознаване с 

различни софтуерни продукти за откриване на плагиатство.  

В началото на м. януари 2019 г. изтекоха срочните трудови договори на 

асистентите, които бяха преназначени през 2015 г. след влизането в сила на 

Закона за академичните степени и длъжности. През 2015 г., в началото на мандата 

на това Деканско ръководство, броят на тези асистенти беше 50. През януари 2019 

г., благодарение на усилията на Деканското ръководство за създаване на условия 

за получаване на докторска степен и академично израстване на тези 

преподаватели, се наложи да напуснат Университета само 3-ма асистенти, а по 
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предложение на катедрите бяха назначени на нов трудов договор 10 останали на 

длъжност асистент преподаватели, които бяха пред завършване на своите 

дисертации. От тях до септември 2019 г. само 2 не са защитили докторската си 

степен и не са в процедура за главен асистент. Отчитаме това като едно от 

важните постижения на Деканското ръководство и на цялата академична колегия 

на Факултета. 

Научноизследователска дейност 

През изминалата отчетна година Факултетът по класически и нови филологии 

продължи своята голяма по обем научноизследователска дейност в няколко 

основни направления.    

1. Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 

През академичната 2018/19 година стартира тригодишна Национална програма 

„Млади учени и постдокторанти“, чиято основна цел е оказването на 

допълнителна финансова подкрепа за научната дейност на млади изследователи, 

на които предстои или които наскоро са придобили ОНС „доктор“.  

През февруари и март 2019 г. във ФКНФ, паралелно с останалите факултети на 

СУ, бе проведен конкурс за назначаване на млади учени и постдокторанти в 

рамките на първия етап на програмата. Създадената специално за целта комисия 

с Председател Зам.-декана по научноизследователската и проектната дейност 

одобри общо 6 кандидатури – една за позиция на млад учен и 5 за позиция на 

постдокторант. Всички одобрени кандидати са щатни преподаватели във ФКНФ. 

Те бяха назначени с допълнителни споразумения към трудовия си договор за 

периода април-септември 2019 г. От отчетите, подадени през септември, се 

вижда, че колегите са реализирали успешно проектните си предложения, в 

резултат на което имаме 10 публикации, 10 участия в международни 

конференции и 2 участия в национални конференции.  

 

Назначен млад учен:   ас. Радея Гешева, Италианска филология 

Назначени постдокторанти:  гл.ас. д-р Малинка Велинова,  

Френска филология 
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     гл.ас. д-р Никола Кръстев,  

Испанска филология 

     гл.ас. д-р Светослава Пейчева, Кореистика 

гл.ас. д-р Сирма Костадинова, Иранистика 

     гл.ас. д-р Цветан Василев,  

Класическа филология 

 

2. Ежегоден конкурс за финансиране на проектни предложения и издаване 

на научни трудове със средствата, предназначени от Държавния бюджет 

за научно-изследователска дейност и публикуване на научни трудове.  

Конкурсът бе проведен през м. март 2019 г. според утвърдения академичен 

календар. На заседанието си в началото на април УС на ФНИ към СУ одобри 

представените от Факултета проектни предложения и заглавия на научни трудове 

(монографии).  

Тринадесет проекта на колективи от различни катедри бяха финансирани с общо 

56 366 лв., представени в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Одобрени проектни предожения 

Тематични проекти Ръководител Сума в 

лева 

1-Идентифициране на предизвикателствата пред чуждоез. 

обучение и изграждане на стратегия за развитие на 

университетската японистика 

Д-р Вяра 

Николова 

5988  

2-Фразеологични фрагменти Доц. Милена 

Йорданова 

6307 

3-Подготовка и публикуване на юбилеен том Glossa & 

Litterae. Изследвания в чест на проф. д.н. Мирена Славова 

проф. Петя 

Янева 

3960 

4-Обзорно проучване на преводната рецепция на антични 

автори в България в периода 1995 г. – 2005 г. 

Доц. Йоана 

Сиракова 

3928 

5-«Традиции и преходи» 2-ра част, сборник с избани статии 

от юбилейна конференция на катедра «Англицистика и 

американистика»  

Д-р Емилия 

Славова 

3563 

6-«За литуратурата и езика», юбилеен сборник Д-р Боряна 

Кючукова 

3382 
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7-Издаване на четвърти брой на българо-унгарското научно 

издание Current Issues in Law and Beyond on EU Level 

Доц. д-р Ина 

Вишоградска 

2568 

 

Проект в подкрепа на докторант   

Теренни проучвания по социолингвистика на малцинствени 

езици в България 

Доц. Георги 

Жечев 

2935 

 

Проекти за частично финансиране на научни форуми   

1-Катедра Японистика: юбилейни чествания и международни 

изяви 

Доц. Гергана 

Петкова 

6301 

2-Китай и светът – език, култура, политика Проф. Ал. 

Алексиев 

5716 

3-Лингводидактически ракурси Проф. Д. 

Веселинов 

5022 

4-Колоквиум «Жул Верн и България» Д-р Жулиета 

Борин 

3348 

5-«Фигуративно мислене и език» международна 

конференция 

Доц. Нели 

Тинчева 

3348  

Броят на финансираните проекти е с 2 по-малко от 2018 г., когато сумата е била  

60 387 лв. и с 1 по-малко от 2017 г., когато сумата е била 60 541 лв.  

Продължи участието на преподаватели от Факултета в различни университетски, 

национални и международни проекти, като тук ще отбележим само тези, за които 

е постъпила информация.  

За поредна година Магистърската програма по конферентен превод на ФКНФ, 

спечели проект за  академична подкрепа и университетско сътрудничество за съ-

финансиране от Еропейската комисия на обучението на устни преводачи за 

институциите на ЕС с ръководител гл. ас. д-р Нели Якимова. 

През м. май 2019 г. беше осъществен и проектът „Дни на норвежката литература“ 

с финансовата подкрепата на DIKU - the Norwegian Agency for International 

Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, с ръководител гл. ас. д-

р Антония Господинова. Проведените по проекта събития са отразени в 

Приложение 9. 

През месец май 2019 г. започна осъществяването на едногодишен проект „30-та 

годишна конференция на Европейската Асоциация на Специалистите по 

Ресурсите по Японоведение: Преосмисляне на изследователските ресурсите 

свързани с Япония“, подкрепен от Японската фондация с координатор гл. ас. д-р 

Стела Живкова. Дейностите по този проект са отразени в Приложение 8. 

През месец май 2019 г. започна и осъществяването на друг подобен едногодишен 

проект, „Япония и Европейският Югоизток - повече от сто години политически, 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220380/1478611/file/Prilozhenie9.docx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220378/1478603/file/Prilozhenie8.docx
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икономически, културни и академични взаимоотношения“, подкрепен от 

Японската фондация, с координатор доц. д-р Евгений Кандиларов. 

За трета поредна година продължи успешната работа по  Проект „Онасис“ за 

подпомагане на специалност Новогръцка филология, като бяха изготвени 

рекламни материали и осъществени редица рекламни дейности под 

ръководството на ас. Анна Лазарова и беше закупено техническо оборудване за 

ауд. 176 от доц. дфн Борис Вунчев. 

Продължи и работата по споменатия вече общоуниверситетски проект 

„Докторантски Център на СУ „Св. Климент Охридски“, до неговото 

приключване през юли 2019 г., като Факултетът имаше водеща роля в този 

проект. 

Продължи работата по Еразъм + проекта „EURASIA:Strengthening EU Studies in 

Asia”, който се осъществява от четири европейски и четири азиатски 

университета, като координатор на проекта е Софийският университет. 

Факултетът продължи и своето участие в още един международен проект по 

програма Еразъм +, „MediaCoach Europe”, по който през 2019 г. бяха обучени 20 

учители по английски език. Проектът се осъществява от шест европейски 

университета и научноизследователски центъра.    

В края на декември 2018 г. започна работа и по международния научен проект 

„Лингвистични средства и комуникационни стратегии за валоризиране на 

националното материално и нематериално културно наследство“ на екип от 

катедра „Западни езици“ и Университета в Тирана и Университета в Торино, 

финансиран по програмата за двустранно сътрудничество на  Университетска 

агенция на франкофонията. 

 Публикационна дейност 

От 2018 г. публикационната дейност е финансово обвързана с 

научноизследователската дейност и затова я отчитаме тук. В края на 2018 г. беше 

приет издателският план на Факултета, който подпомага работата на 

преподавателите. Факултетният съвет взе решение да одобри от отпечатването на 

следните монографии:  

1. Александра Багашева: Iconicity, prototypes and word-formation 
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2. Александър Алексиев: Словообразуване в съвременния китайски език 

3. Боряна Кючукова: Концептуализация на страха в българската и 

испанската фразеология 

4. Евгения Панчева: Archaeologies of the Early Modern Self 

5. Евелина Хайн: Култът към планината Тайшан във фолклорно-

религиозната традиция на Китай 

6. Йоана Сиракова: Находки от Античността в българската поезия  

7. Кирил Павликянов: The Post-Byzantine Greek Archives of The Athonite 

Monastery of Kastamonitou (1500–1860) and the Medieval History of this 

Foundation as Reflected in Greek Manuscript 114 of the Monastery’s Library 

8. Красимир Тасев: El viaje en los textos autobiográficos de Julio Cortázar 

(Пътуването в автобиографичните текстове на Хулио Кортасар) 

9. Милена Маринкова: Диатопични разлики в испанския език на звуково 

равнище  

10. Милена Попова: Прагматика на хумора 

11. Мирослава Забуртова, Формиране на кулинарния  вкус в Република Корея 

12. Николай Гочев, Аристотел, Метафизика. Превод, предговор, бележки и 

индекс 

13. Райна Бенева, Корейски обреден фолклор (по материали от остров 

Чеджу) 

14. Румяна Благоева, The Missing Links: A Study of Connectors in Bulgarian-

English Learner Texts 

15. Сирма Костадинова, Митологични образи в „Шах-наме“ на Абулгасем 

Фердоуси 

16. Снежина Димитрова, Prosody in L2 

17. Татяна Пантева, Литература и спектакъл 

18. Теодора Куцарова, Ранна даоистка мисъл ( VI-III в. пр.н.е.): Архетипи на 

трансцендирането 

19. Цветан Василев, Петър Богдан, За древността на бащината земя и за 

българските дела (De antiquitate paterni soli et de rebus Bulgaricis ad suos 

compatriotas). Превод и коментар 
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20. Цветомира Пашова, Causal Relations and Their Signaling in the Arabic Text 

През отчетната година бяха публикувани от Университетското издателство „Св. 

Климент Охридски“ следните заглавия: 

1. Николай Гочев. Фантастичното през Античността 

2. Тодор Шопов, Димитър Веселинов. Педагогическо портфолио  

3. Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов  

4. Никола Кръстев. Същност и универсални характеристики на името и 

глагола 

5. Бисерка Велева. Дипломатическата кореспонденция между България и 

Германия  

6. Alex Ember, Ina Vishogradska. Current Issues in Law and beyond on EU 

Level 

7. Сборник в чест на проф. Т. Шопов. Педагогика на добрите възможности 

за учене  

8. Analisis léxico. Colección de textos,  Петър Моллов 

9. Morphologische Sonderklassen des Gegenwartsdeutschen und ihr 

sprachhistorischer Hintergrund, Емилия Денчева 

10. 55 години Испанска филология  La lengua y la literatura: encuentros, 

desafios, influencias, Петър Моллов, съст. 

11. Старогръцката литература, Николай Гочев 

12. Korean Peninsula - Traditions, Culture, Historical perspectives, Светла 

Къртева и др. 

13. Места и функции на театралността в драматичните текстове на Молиер, 

Весела Генова 

14. Език и професионална комуникация 3, Галина Павлова, съст. 

15. Новогръцка литература. Кратък преглед и подбрани текстове, Кирил 

Павликянов 

16. The Medieval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of 

Zographou - Университетска библиотека № 512 , Кирил Павликянов 

Както е очевидно, нито един от заявените текстове за публикуване през 2019 

г. все още не е отпечатан, всичките публикувани заглавия са одобрени през 
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предходните години. Това поставя въпроса за доброто планиране на 

публикациите на катедрено ниво, тъй като е възможно в някоя година да се 

получи натрупване на заглавия, одобрени през предходни години.  

3. Резултати от научноизследователската и публична дейност на 

преподаватели, докторанти и студенти.  

През 2018 г. година бяха изработени нови бланки за събиране на информация, 

които дават възможност за сравнително лесно извличане на обобщена 

количествена информация. През тази година предстои събирането и 

обобщаването на новата информация по катедри, но за целите на този отчетен 

доклад е използвана информацията, която всеки преподавател е длъжен да 

попълва в системата „Авторите“.  Обобщените данни показват, че през 2019 г. 

преподавателите от Факултета са публикували 49 статии в индексирани и 

реферирани издания (вж. Приложение 4), 44 – в нереферирани и неиндексирани 

издания (вж. Приложение 5), 8 са публикациите с импакт фактор (вж. 

Приложение 6), публикувани са 20 научни книги (вж. Приложение 7). Тук 

трябва да отбележим, че обобщаването на постигнатото през отчетната година 

изцяло зависи в този случай от съвестността и активността на самите 

преподаватели, които трябва своевременно да отразяват в системата „Авторите“ 

постижения си, както и от преработването на тази система според най-

съвременните изисквания за отчитане на наукометричните данни. Такива стъпки 

бяха предприети от специално създадената на университетско ниво комисия, 

която представи своите предложения за подобряване на тази система на 

Академичния съвет през месец юни (Вж. Приложение 8). 

4. Официални публикации на ФКНФ 

Годишникът на ФКНФ продължи да бъде издание със стратегическо значение 

за Деканското ръководство, тъй като е най-старото филологическо списание, 

излизало без прекъсване в България от учебната 1904–1905 година до сега. 

Редакционната колегия продължи и през изминалата година да полага всички 

усилия за повишаване на нивото на публикуваните материали в това престижно 

периодично издание и за своевременното излизане на съответния том. Беше 

проведена успешна сесия за набиране на материали за том 112 за 2019 година. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220384/1478627/file/Prilozhenie4.xlsx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220386/1478635/file/Prilozhenie5.xlsx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220385/1478631/file/Prilozhenie6.xlsx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220387/1478639/file/Prilozhenie7.xlsx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220378/1478603/file/Prilozhenie8.docx
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Томът вече е издаден благодарение на добрата съвместна работа на редколегията 

и Деканското ръководство с Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“. Серията на Годишника на ФКНФ продължава да се изпраща вече в 

97 големи национални и университски библиотеки в Европа, Америка и Азия. 

Изданието се нарежда сред търсените български филологически списания и 

придоби свой оригинален облик. 

През 2019 г. Факултетният съвет взе решение и други две издания да станат 

официално факултетни издания – възстановеното през 2017 г. списание 

„Филология“ и он-лайн изданието на ЦИЕК, „Манас“. Очаква се поредният 

брой на списание  „Манас“ да бъде публикуван до края на годината. От списание 

„Филология“ излезе от печат брой 35, а до края на месец ноември ще излезе по 

план и брой 36, за който материалите са вече рецензирани, странирани и са 

подготвени за печат. Убеждението ни е, че по този начин факултетската колегия 

има още добри възможности за публикуване и популяризиране на своята 

научноизследователска дейност. 

През 2019 г. се проведе и ХVІ конференция на нехабилитираните 

преподаватели на ФКНФ, материалите от която вече излюзоха в поредния 

сборник.  

5. Събития, организирани от катедрите към ФКНФ  

Официално отразените на страницата на Софийския университет събития, 

организирани от факултетската колегия са 35 (Вж. Приложение 9).  Според 

изпратените от отделните катедри отчети, събитията са много повече. Отделните 

катедри и специалности са организирали повече от 100 събития, свързани с 

тяхната научноизследователска и преподавателска дейност. Сред тях има научни 

конференции и семинари, открити лекции на чуждестранни гости и 

преподаватели от катедрите, дни на отворените врати, отбелязване на 

традиционни културни празници, конкурси за превод и написване на есе за 

студентите и др. (Вж. Приложение 10).  

 

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220380/1478611/file/Prilozhenie9.docx
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220388/1478643/file/Prilozhenie10.docx
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Международно сътрудничество 

През изминалата отчетна година продължи работата на ФКНФ по програма 

Еразъм+. Актуалните договори за академичен обмен с програмни страни са се 

увеличили в сравнение с предходната година с 3 и са 104 понастоящем. 

Факултетът ни отново се нарежда сред най-активните факултети в Софийския 

университет по отношение на осъществените входящи и изходящи мобилности с 

цел обучение и преподаване, което до голяма степен се дължи и на много добрата 

организация на кампаниите за селекция. За 2018/2019 г. бяха осъществени 

следните мобилности: 

 студентски мобилности: 

 изпратени – 38   

 приети – 20 (това са 7 мобилности повече от миналия отчетен период, 

но всъщност сме обучавали много повече студенти, които са записани 

в специалности  от други факултети и имат право да избират 

дисциплини от целия университет) 

 преподавателски мобилности: 

 изпратени –  13 преподаватели 

 приети –  5 преподаватели 

 

Отношения с Факултетния студентски съвет и изяви на студенти  

През отчетната година продължи работата на Кариерният център (КЦ) на ФКНФ, 

който беше официално създаден през ноември 2016 г. Редица работодатели си 

партнират пряко с представители на отделните катедри, както и централно с 

Деканското ръководство. Някои от най-осезаемите резултати от тези 

партньорства са: различните педагогически и други практики, които се 

провеждат редовно и присъстват в учебните планове на специалностите на 

факултета; използват се възможностите за стаж и менторство по програма 

„Студентски практики“ на МОН, Еразъм+ и други европейски програми;  

създаването на факултативния модул „Филология и бизнес“ през месец юли 2019 

г.  
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Студентите от Факултета продължиха да се включват активно в работата на 

повечето от катедрите, като постъпилата информация за такива участия е 

включена в Приложение 10.  

Продължи и активното участие на студенти и докторанти в различните органи на 

управление на Факултета и създадените през изминалия мандат различни 

комисии и центрове – Факултетен съвет, Учебна комисия, Комисия по 

качеството, Кариерен център. Деканското ръководство продължи да разглежда 

внимателно и да търси адекватни решения на всички въпроси, поставяни от 

студентите. Примери за това са въвеждането на ликвидационна сесия, 

придвижване на подписката на студенти от специалност Скандинавистика за 

увеличение на хонорара на външните преподаватели в специалността към 

Факултетен и Академичен съвет, финансирането на учебни пътувания и други 

инициативи на студенти.  

През 2018 г. беше организиран за втори път уводният семинар за 

първокурсниците на ФКНФ „Как да бъдем успешни студенти?“, който се радва 

на голяма популярност сред студентите. Той се провежда в първата събота след 

започването на академичната учебна година и включва презентации от всички 

членове на Деканското ръководство. За интереса на студентите свидетелства 

неговата продължителност, която е между 5 и 7 часа. 

Материално-техническа база, информационни дейности и финансово 

състояние  

През изминалия период, макар с доста трудности, продължихме обновяването на 

материалната база на Факултета. След приключването на ремонтите на учебните 

зали (184, 185, 186, както и фонетични кабинети АВК, 1 и 3 фонетични кабинети, 

530 и сливането на 515 и 516 в бл.1), бяха направени основни ремонти и на три 

от апартаментите, в които се настаняват чуждестранните гост-лектори на 

Факултета. В два от тях ремонт не беше правен от 30 години и единият беше 

напълно необитаем. След приключилия ремонт вече един от тези апартаменти в 

бл. 6 ще може да се използва за краткосрочните визити на гост-преподаватели във 

Факултета. Пo заявка от страна на гост-лекторите бе закупено и оборудване от 

първа необходимост, като Деканското ръководство продължава да търси начин 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220388/1478643/file/Prilozhenie10.docx
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за предлагане на нормални условия за обитаване на ведомствените жилища. 

Макар да беше осъществен ремонт на Немската библиотека от средства, набавени 

от кариерен форум, все още техниката за оборудване на помещението е доставена 

на 50%.  

Наложи се отново да бъде извършен ремонт на част от покрива на бл. 1, поради 

необходимостта от премахване на временна рекламна конструкция, поставяна 

някога. Макар в последните години да бе отделено значително внимание на 

състоянието на сградата на ЦИЕК, през тази година отново продължиха дейности 

по ремонта на сградата. Подменено е осветлението на 2 етаж, санирана е цялата 

задна фасада на сградата, която бе в окаяно състояние и предизвикваше вътрешни 

течове в част от аудиториите на 1 етаж. Поставени бяха за пореден път нови 

водосточни тръби на цялата сграда. Бе отстранен дългогодишният теч на стената 

срещу зала 1 „Проф. Емил Боев“. Ремонтът ще приключи до края на септември, 

като ще бъдат подменени 2 счупени стъклопакета на 1 етаж, както и ще бъде 

оправена счупената врата на една от залите там. 

Продължи и подмяната на остарялата техника и оборудване, но тук продължиха 

трудностите с недоставянето на поръчките от фирмите, спечелили търговете за 

обществени поръчки. Поради тази причина не могат да бъдат доставени 

библиотечните шкафове за дарената библиотека на проф. Боев в ЦИЕК, както и 

да продължи успешно подмяната на остарялата техника. 

Във Факултета вече функционира система за електронно отключване и 

заключване на фонетичните кабинети и 241 и 247 аудитории, като се надяваме, 

че системата изградена в ЦИЕК най-накрая ще заработи, след като бяха закупени 

карти за посетителите. Софтуерната поддръжка върви към своя край и се 

надяваме първата седмица на октомври да бъде пробна за системата. 

Продължи развиването на Мудъл системата. Към момента се извършва 

пренареждане на  курсовете в системата по категории, за да се оптимизира 

достъпът до над 740 съществуващи в момента курса. На базата на справките от 

катедрите за актуалните в момента курсове, тези, които не се използват ще бъдат 

ще бъдат архивирани и възстановявани след заявка.  
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Създадохме възможност за дигитализиране на учебни помагала, но засега 

активността е повече от минимална. За съжаление колегите все още разчитат на 

ксерокопия, което обаче значително затруднява бюджета на Факултета. Затова 

приканваме да се използват повече дигитални ресурси и всяка дейност, която 

може да бъде заменена с такава, да бъде използвана.  

Финансово състояние на Факултета 

За първа година финансовото състояние на Факултета е значително по-добро, 

което се дължи от една страна на увеличената държавна субсидия и от друга – на 

мерките, предприети от Деканското ръководство за оптимизиране на разходите 

на Факултета. Трябва да се отбележи, че независимо от това трябва да продължим 

работата по привличане на студенти и рекламиране на дейностите на Факултета, 

така че да го превърнем в още по-привлекателно място за обучение и студентски 

живот. Наред с това, остава и нуждата от подобряване на условията на работа на 

преподавателите и заплащането на техния висококвалифициран труд, което 

трябва да продължи през следващите години. 

 

Уважаеми колеги, 

Деканското ръководство благодари на членовете на Факултетния съвет, на 

ръководители на катедри и на всички преподаватели, студенти и служители за 

тяхната работа през изминалата академична година и пожелава успешна и 

ползотворна 2019/2020 академична година! 

 

София, 16.09.2019 г.                                             Декан: 

                                                                                /проф. д-р Мадлен Данова/ 


