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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО 

НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 

ЗА ПЕРИОДА 10.11.2021 г. – 8.11.2022 г. 

 

Уважаеми колеги, членове на Общото събрание на Факултета по славянски 

филологии, 

 

След две тежки, в много отношения безпрецедентни години, ние ще проведем 

нашето годишно събрание в относителна спокойна обстановка. Ако не друго, 

пандемията ни научи да се радваме на нормалното, на онова, което сме приемали за 

даденост. Иска ми се да вярвам, че излизаме от здравната и социална криза по-мъдри и 

по-силни.  

 

1.  Завръщане към нормалността 

Най-важното събитие през изминалата година безспорно беше отпадането на 

антиепидемичните ограничения и завръщането към присъствено обучение през летния 

семестър на изминалата учебна година. Всички ние преживяхме две много трудни 

години както в личен, така и в социален и професионален план. През целия толкова 

мъчителен период на пандемията ние, като деканско ръководство, се стремяхме да 

поддържаме високо качество на учебния процес и ефективна организация на всички 

наши дейности. Използвали сме всяка възможност за провеждане на присъствено 

обучение, при спазване на съответните правила и грижа за живота и здравето на 

преподавателите  и студентите. При всяко разхлабване на мерките преминавахме към 

присъствено провеждане на занятията, въпреки логистичните затруднения. Ние бяхме 

сред факултетите, които първи преминаха към присъствено обучение в началото на 

летния семестър тази година, въпреки затрудненията и рисковете. Разбирането ни е било, 

че живият контакт не може да бъде пълноценно заменен от онлайн общуване.  

Организацията на учебния процес и административното обслужване на студенти  и 

преподаватели по време на пандемията беше много отговорна и изнурителна работа, с 

която администрацията на Факултета се справи отлично. Специална благодарност дължа 

на зам.-декана проф. Гергана Дачева, която ежедневно трябваше да решава сложни 

организационни задачи. Изключително задължени сме на инспекторите в отдел 

„Студенти“ Веселина Босева и Анни Драганова, които и през най-тежките периоди бяха 

„на първа линия“ и си вършеха работата по административното обслужване на 
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студентите с обичайния такт и професионализъм, независимо от ситуацията. Наложената 

от обстоятелствата електронизация на движението на документите също създаде 

трудности, затова искам да изкажа специална благодарност на главния секретар на 

факултета Клавдия Попова, която ежедневно трябваше да се справя с една сложна, 

хибридна форма на деловодство. 

Извънредните обстоятелства имаха и положителен ефект. Необходимостта от 

преминаване към дистанционно обучение направи всички ни много по-знаещи и можещи 

в областта на електронните ресурси и технологии. Сега, когато обстановката се 

нормализира, този опит ще бъде много ценен за повишаването на качеството на 

обучението и синхронизирането му със съвременните стандарти. Голяма неразработена 

ниша е например в дистанционната форма на обучение, в която факултетът може да 

предложи интересни и уникални учебни програми.  

За съжаление, тъкмо когато КОВИД започна да отшумява, на няколкостотин 

километра от нас избухна жестока, пълномащабна война. Европа навлезе в нова серия от 

икономически и политически проблеми. Едно от най-тежките последствия от 

пандемията, а сега и от войната, е, че нараства поляризацията на мненията в обществата, 

руши се социалната тъкан, основана върху доверието и споделените ценности. Иска ми 

се да вярвам, че в тези трудни времена ще успеем да се удържим като работеща общност, 

която съхранява и развива високите академични стандарти, които сме наследили от 

традицията. 

 

2.  Бюджет 

Както обикновено, основната част на предложения отчет започва с преглед на 

бюджета на ФСФ. 

В следната таблица са обобщени данните за бюджета на ФСФ през последните пет 

години. 
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В табличен вид данните за бюджетния дефицит на факултета биха изглеждали по 

следния начин. 



 

Тук правят впечатление няколко неща. Като цяло реалният, отчетен дефицит се 

движи в относително стабилни граници – малко над 700 000 лв. Вече нямаме дефицит от 

близо два милиона годишно, каквито случаи сме имали малко по-назад в миналото. 

Разбира се, ние все така сме сред факултетите, които имат най-голям дефицит в бюджета, 

но не сме някакво фрапиращо изключение. Друго нещо, което виждаме в таблицата, е, 

че във всички години досега реалният отчетен дефицит е бил по-малък от планирания. 

Това означава, че в рамките на прогнозирания бюджет ние сме били пестеливи и разумни 

и сме направили необходимото, доколкото е възможно, за стабилизиране на финансовото 

състояние на факултета. Това се отчита от ректорското ръководство, за което говори 

фактът, че никога наше разумно искане не е било отхвърляно, било то за увеличаване на 

средствата за командировки и техника, било за изплащане на наднормените часове. 

 

3.  Прием 

Основната приходна част на бюджета ни се формира от държавната субсидия за 

приетите студенти. Затова и всяка година в отчетите си обръщаме специално внимание 

върху ситуацията с приема. В максимално синтезиран вид данните за приема в ОКС 

„Бакалавър” и ОКС „Магистър след средно образование” за учебната 2022/2023 г. 

изглеждат така: 

 

А) ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър след средно образование” 
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Българска 

филология 

122 102 110 12 3 5 

Българска 

филология 

(задочно) 

50 44 45 5 1 - 

Славянска 

филология 

25 23 45 - 1 1 

Руска 

филология 

31 30 30 1 - - 

Балканистика 17 15 15 - 1 1 

Общо 245 214 245 18 6 7 

 

Тъй като нещата се познават в сравнение, прилагаме и данни за приема в ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър след средно образование“ за последните 7 години. 

 

Година 2016/

17 

2017/

18 

2018/1

9 

2019/2

0 

2020/21 2021/2

2 

2022/2

3 

Българска 

филология 

129 130 136 123 119 117 122 

Българска 

филология 

(задочно) 

43 53 59 44 51 45 50 

Славянска 

филология 

54 54 45 53 42 46 25 

Руска 

филология 

17 38 31 30 26 31 31 

Балканистика 16 18 14 16 17 16 17 

Общо 259 293 285 266 255 255 245 

    

В графичен вид данните за приема в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър след 

средно образование“ за последните 7 години изглеждат така: 

 



 

 

 

Както се вижда, числата са близки, а графиките са почти прави линии. Тази 

стабилност до голяма степен се дължи на това, че приемът ни зависи най-вече от местата, 

отпуснати от МОН за обучение, субсидирано от държавата. Като цяло картината на 

приема в основните ни специалности за новата учебна година изглежда добре. Добрата 

новина е, че в повечето специалности ние напълно или почти напълно запълваме 

отпуснатите места. Това е много важно, тъй като тези места вече не са константа. Всяка 

година МОН пресмята по сложна формула колко места да се отпуснат за съответното 

професионално направление и движението на практика е само надолу. Т.е. ако ние не 

можем да запълним отпуснатите ни места, в следващата година е много вероятно те да 

бъдат намалени и връщане назад в обозримо бъдеще не се предвижда. За съжаление, 

именно това се случва със специалност „Славянска филология“. За учебната 2021/22 г., 

в резултат на нереализиран прием, местата за „Славянска филология“ бяха намалени от 

70 (колкото са били години наред) на 50, а за новата учебна година станаха 45. В същата 

тази нова учебна година имаме записани 23 студенти „Славянска филология“, което 

означава, че има опасност от ново свиване на отпуснатите места догодина. Положението 

е много тревожно. Както знаем, в рамките на специалността „Славянска филология“ 

имаме 5 профила, на практика 5 различни специалности. Очевидно тези пет профила тази 

година ще трябва да започнат с по 4-5 студенти държавна поръчка – и тази ситуация 

може да остане за постоянно, ако МОН свие догодина местата на 25. От няколко години 

говорим, че въпреки високото качество на обучението в „Славянска филология“ в тази 
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специалност има проблеми, които трябва да бъдат адресирани. Разговорът за това  е 

крайно време да започне. 

Обнадеждаваща тенденция е нарастването на приема в платена форма на обучение. 

Данните за последните няколко години са дадени в следната графика. 

 

 

 

Миналата година беше рекордна с 21 студенти платено обучение, докато тази година са 

18, но в предишните години са били съответно 16 и 5.  

 

Б) ОКС „Магистър след висше образование“ 

Приемът в ОКС „Магистър след висше образование“ тази година дава основание за 

удовлетворение. Общият брой записани студенти е 87, като от тях държавна поръчка са 

69, а в платена форма са 18. Детайлна информация за приема в отделните програми се 

предлага в следната таблица: 

 

Програма Специалисти Неспециалисти Общо 

ДП ПО ДП ПО  

Преводач-редактор 13 3 4 2 22 

Интерпретативна антропология    1 - -   1 

Компютърна лингвистика  1 - - -  1 

Компютърна лингвистика 

(задочно) 

 

 3 

  

1 

 

- 

 

- 

 

4 

Лингвистика  4 -  3  -  7 

Литературата - творческо писане 3 1 - - 4 

Литературознание 7 2  -  -  9 

Старобългаристика  1    -  -  1  2 

Старобългаристика (задочно)  1  -  -  1  2 
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ОБЕЛСУ (редовно)  6 -  1 - 7 

ОБЕЛСУ (задочно)  3  3  3   2 11 

Литература, кино и визуална 

култура 

 

 4  

 

 1  

 

 - 

 

 - 

 

 5 

Трансгранична българистика 

(редовно)              

 

1 

  

1 

 

 - 

 

 - 

 

 2 

Трансгранична  

българистика  (задочно) 

 

 3 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

  

3 

Опазване на бълг. книжовно 

наследство 

      - - - - - 

Език и културно пространство - - - - - 

Език, култура, превод  5  1  -   -  6 

Руска литература, култура и 

художествен превод 

 -  -  -  1  1 

Общо  56 13 11  7 87 

Общо 69 18 87 

Общо 87 

 

Динамиката на приема в ОКС „Магистър след висше образование“ през 

последните 7 години може да се види в следната таблица:  

 

Прием в ОКС „Магистър” по години 

Година 2015/1

6 

2016/1

7 

2017/

18 

2018

/19 

2019/

20 

2020/

21 

2021

/22 

2022

/23 

Приети  

студенти 

(общо) 

81 104 65 97 74 74 72 87 

 

Държавна 

поръчка 

64 79 55 81 57 53 54 67 

Платено 

обучение 

17 24 10 16 17 21 18 20 

    

В графичен вид данните за приема в ОКС „Магистър след висше образование“ за 

последните 7 години изглеждат така: 

 



 

Както се вижда, имаме растеж, и то сериозен, с над 10 души, спрямо предходните 

три години. Една от причините за това вероятно е, че успяхме да получим повече места 

за държавна поръчка за магистърските програми, което пък беше възможно 

благодарение на стабилния прием, който имаме в последните десетина години. Важно е 

да се отбележи също, че благодарение на доброто ни сътрудничество с отдел 

„Образователни дейности“, успяхме да усвоим незаетите места и  записахме всички 

имащи право на държавна поръчка в тази форма на обучение. Друг фактор е добрата 

организация, улесняваща студентите в процедурата по приема. И тази година кампанията 

по набиране на студенти в магистърските програми на ФСФ стартира още през месец 

юли и беше в комбиниран формат, за да бъдат облекчени максимално кандидатите. 

Изказваме специални благодарности за отличното й провеждане на г-жа Анни 

Драганова, която, както обикновено, положи максимални усилия, за да информира 

кандидатите за всичко, което ги интересува.  

За разлика от миналата учебна година, през тази повечето кандидати в 

магистърските програми са филолози, което е добре с оглед на специализираното 

обучение. Традиционно програми като „Литературознание“, „Лингвистика“, „Език. 

Култура. Превод“, ОБЕЛСУ привличат студенти от БФ и РФ. А програма като 

„Преводач-редактор“ продължава да привлича студенти от ФКНФ. Трайно добро е 

представянето на програми като „Преводач-редактор“ и „ОБЕЛСУ“, които са с най-

голям брой привлечени студенти. Отлични са и резултатите на МП „Литературознание“,  

„Лингвистика“, „МП „Старобългаристика“, МП „Език. Култура. Превод“. В много от 

програмите има записани и студенти по различните спогодби с МОН, което увеличава 

общата бройка на обучаваните студенти. 

Траен интерес наблюдаваме и към всички магистърски програми, които предлагат 

задочна форма на обучение. Трябва да се отбележи, че програми, които по-радикално 

променят учебните си планове, както стана с „Компютърна лингвистика“, бележат ръст 

в интереса към тях.  
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В) Прием в образователната и научна степен „Доктор“ 

Данните за новозачислените и действащите докторанти са обобщени в следната 

таблица. 

Докторанти Редовно 

обучение 

 

Задочно 

обучение 

 

Самостоятелна 

форма 

Общо  

действащи 

 
33 7 1 41 

новозачислени 

01.02.2022 – 5 

01.07.2022 – 4 

Общо - 9 

01.02.2022 - 1 

01.07.2022 – 0 

Общо - 1 

- 

 

01.02.2022 –6 

01.07.2022 –4 

Общо 10 

 

отчислени 

 
9  1 10 

Прекъснали 

поради 

майчинство 

1   1 

Чуждестранни докторанти –  отчислени  – 1; действащи – 2. 

По 103 постановление – отчислени с право на защита  – 1, зачислен - 1 

 

ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ 

Присъствени 8, в т.ч. 2 платени 

Неприсъствени - няма 

Общо: 8 

 

За съжаление, спадът в приема на докторанти продължава. Вероятно значение имат 

много фактори, като може би най-важният е увеличаването на учителските заплати през 

последните няколко години при практически замразен размер на докторантските 

стипендии. В графичен вид тенденцията в приема на докторанти изглежда така. 

 



 

  

Логично намаленият прием води и до намален брой действащи докторанти към 

момента, което се вижда от графиката.  

 

Радващо е обаче, че голяма част от нашите докторанти успешно защитават своите 

докторски дисертации. Имаме 8 успешни защити през изминалата година – число, което 

е почти равно на броя на новозаписаните. С други думи, докторантите ни може да 

намаляват, но поне повечето от тях успяват да напишат и защитят дисертационен труд, 

което показва, че престоят им във Факултета не е бил напразен.  

През  изминалата година продължи програмата на МОН за допълнително 

материално стимулиране (стипендии) на докторантите. По вече отработения от миналата 

година механизъм специално назначена комисия изработи критерии и разпредели 
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предоставената сума (92 465 лв.) между всички редовни докторанти във Факултета, 

получили положителна атестация. В съответствие с критериите размерът на тази 

допълнителна стипендия беше определен от годината на обучение, в която се намират 

докторантите, публикационната им активност и преподавателската им работа (за тези от 

тях, които имат такава). 

 

Докторантско училище 2021-2022 

В Докторантското училище на ФСФ са се обучавали 15 докторанти през летния 

семестър и 18 през зимния семестър, общо 33 докторанти, като следва да отбележим, че 

имаме и докторанти от други факултети и други институции (БАН). След специално 

сключен договор с Института за литература при БАН в ДУ на ФСФ беше реализиран и 

курс по румънски език. Приканваме колегите от Факултета да предложат нови курсове 

към ДУ, които да надграждат ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, тъй като следва да 

изпълним и препоръката на НАОА за увеличаване броя на дисциплините, които се 

предлагат в Докторантското училище. 

 

4. Учебна дейност 

Основен принцип, който като деканско ръководство сме следвали и през тази година, 

беше ред и информираност при планирането на учебната натовареност и избора на 

избираеми дисциплини. Опитваме се непрекъснато до подобряваме комуникацията с 

катедрите и студентите, за да отговорим адекватно и на повишаващите се изисквания на 

централната администрация.  

Благодарение на работещата процедура за навременното планиране на учебните 

занятия и въвеждането на реалните дисциплини в СУСИ ние работихме сравнително 

добре в електронна среда по време на пандемията. Благодарение на подкрепата на 

преподавателите и голяма част от студентите деканското ръководство взе решение 

летният семестър да бъде проведен присъствено. Както многократно е било казвано, 

СУСИ е система с изключителна важност, не само с оглед на административното 

обслужване на студентите, но и поради това, че тя стои в основата на електронните 

курсове, анкетите за проучване на студентското мнение, а от почти две години – и на 

отчитането на преподавателската заетост. От вече четири години правим всичко 

възможно информацията за дисциплините в СУСИ да бъде въвеждана акуратно и 

своевременно, затова сега с удовлетворение отчитаме, че можем успешно да посрещнем 

новите предизвикателства. 

С помощта на съответните катедри поддържаме система за отчитане на четенията в 

други факултети по групи и брой студенти, което е изключително важно за коректното 

формиране на бюджета. 

През 2021-2022 г. влезе в действие и новият учебен план, според който модулът за 

учителската правоспособност стана избираем. Тази промяна се наложи поради влязлата 

в сила поредна нова наредба, която увеличава отново часовете за педагогическите 

дисциплини, което, от своя страна, щеше да доведе до надхвърляне тавана на норматива 

според държавните образователни изисквания за часовете в ОКС „бакалавър“.  



Рутинната дейност по организирането на учебния процес бе извършвана съгласно 

изискванията. Седмичните разписания на всички специалности се изработват в срок и са 

достъпни на страницата на Факултета. Навреме се предоставят на отдел „Образователни 

дейности” паспортите на залите. 

През годината бяха актуализирани няколко учебни плана на магистърски 

програми, редовно се актуализират учебните програми на дисциплини съгласно приетите 

през 2021 г. учебни планове. Особено стриктни в това отношение са катедрите по руски 

език, руска литература, български език и методика. 

Продължаваме да работим по направление на следдипломната квалификация. 

Зачислени през изминалата година са общо 16 души за СДК „Учител по БЕЛ“ и 5 души 

СДК „Учител по руски език“. В момента тече процедура по зачисляване на 7 души за 

СДК „Учител по БЕЛ“  и 5 души за СДК „Учител по руски език“. Завършили за 10 души. 

Към 1.11.22 г. се обучават общо 30 души, включително зачислените през 2020-2021 г. 

 

5. Академично развитие на преподавателския състав 

След сътресенията по време на пандемията процесът на академично израстване вече 

се нормализира. Много радващо е, че бяха успешно проведени 8 конкурса за асистенти 

и главни асистенти. Във факултета влизат като редовни преподаватели млади и способни 

колеги, което със сигурност ще обнови и зареди с енергия нашата академична общност.  

 

Проведени конкурси  

 

АСИСТЕНТ 

Васил Валентинов Гешев 

Зорница Любенова Танчева 

Франческа Иванова Земярска  

Лилия Кирилова Трифонова 

Весела Данчева Еленкова 

 

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 

ас. д-р Катрин Константинова – с Протокол на ФС № 10 от 08.11.2022 г.    

ас. д-р Кристиян Иванов Янев – с Протокол на ФС № 10 от 08.11.2022 г.    

ас. д-р Тиха Бончева Георгиева-Богданова – с Протокол на ФС № 10 от 08.11.2022 г.     

  

ДОЦЕНТ 

гл. ас. д-р Наталия Младенова Христова-Пеева – с Протокол на ФС № 01 от 11.01.2022 г. 

гл. ас. д-р Ивета Георгиева Ташева-Димитрова – с Протокол на ФС № 08 от 13.09.2022 г. 

 

ПРОФЕСОР 

доц. дфн Николай Георгиев Папучиев – с Протокол на ФС № 01 от 11.01.2022 г 

доц. д-р Тодор Христов Дечев – с Протокол на ФС № 04 от 12.04.2022 г.       

доц. д-р Петко Димитров Петков – с Протокол на ФС № 06 от 14.06.2022 г.  



 

ДОКТОР НА НАУКИТЕ 

проф. д-р Красимира Славчева Алексова – защита: 17.10.2022 г.  

 

6. Научна дейност 

Научната дейност във ФСФ не е прекъсвала дори през най-тежките моменти от 

епидемията. Преподаватели от факултета участват и дори ръководят различни проекти 

на национално и международно ниво. В настоящия отчет обаче включваме основно 

дейностите, с чиято организация е ангажирано факултетното деканско ръководство.  

  

Конкурси НИД 

 

Отчет за 2021 г. 

Общият брой на постъпилите проекти по Конкурс за разработване на научни 

проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2021 г. беше 18. От тях 11 

тематични проекта; 2 форума и 5 издания.  

Всички постъпили 18 проекта бяха одобрени. Цялата сума за финансовата 2021 г., 

предоставена на Факултета по славянски филологии, възлизаше на 67 385 лв. В 

съответствие с приетите от Факултетния съвет квоти, те бяха разпределени по следния 

начин: 55 % от средствата за тематични проекти – 37 063 лв.; 30 % от средствата за 

научни форуми – 20 215 лв.; 15 % от средствата за издания на факултета – 10 107 лв. 

(като беше решено средствата за факултетските издания да не бъдат предвиждани за 

предпечат и печат, а за други съпътстващи дейности – редакция, превод и др.). От сумата 

за ФСлФ за 2021 г. има остатък от 3638 лв., който е добавен към остатъка от 

изпълнението на проектите (3836 лв.) и включен в доклад до Ректора за връщане на тези 

средства (7474 лв.) към УИ.  Затова разпределената сума беше в размер на 63 747 лв. 

Разпределянето на финансовите средства беше направено в съответствие със 

следните критерии, приети от Факултетния съвет на ФСФ с Протокол 2/09.02.2021: 

1. Осигуряване на възможност за научно израстване и интелектуален обмен 

(Конференции и научен обмен) 

2. Научна значимост и капацитет на научния екип 

3. Публично достъпни резултати от проекта, база за бъдещи изследвания 

4. Участие в мащабни международни форуми с подбор на участниците 

5. Степен на активност в проекта на студенти и млади учени. 

Комисията прие всички останали отчети със следното становище: финансите са 

били използвани по предназначение; научните задачи са изпълнени в съответствие с 

одобрените суми. 

 

Проекти за 2022 г. 

Общият брой на постъпилите проекти Конкурс за разработване на научни проекти, 

финансирани целево от държавния бюджет - 2022 г.  е 27.  От тях 19 тематични проекта; 

2 форума и 6 издания. Средствата за ФСФ за 2022 г. за издаване на научни трудове са в 



размер на 40 717 лв. Издателският план на факултета беше гласуван на ФС с Протокол 

N11/07.12.2021 г. и на настоящото заседание на Комисията по НИД към ФСФ.  

Всички постъпили 27 проекта бяха одобрени. Цялата сума за финансовата 2022 г., 

предоставена на Факултета по славянски филологии, възлиза на 99 078 лв. В 

съответствие с приетите от Факултетния съвет квоти, те бяха разпределени по следния 

начин: 55 % от средствата за тематични проекти – 54 493 лв.; 30 % от средствата за 

научни форуми – 29 723 лв.; 15 % от средствата за издания на факултета – 14 862 лв. 

(като беше решено средствата за факултетските издания да не бъдат предвиждани за 

предпечат и печат, а за други съпътстващи дейности – редакция, превод и др.). Оказа се, 

че има само два подадени проекта за частично финансиране на форуми. Там Комисията 

одобри исканите суми в техния пълен размер – 11 590 лв, но останаха свободни средства. 

Затова Комисията единодушно реши да прехвърли оставащите от тази квота средства – 

18 133 лв. – към квотата на тематичните проекти. Така сумата за разпределяне в тази 

квота нарасна в размер на 72 626 лв. 

Предстои отчитане на проектите. 

 

Научни конференции 

Голямото събитие в научния живот на факултета беше възобновяването на нашите 

големи конференции, които не бяха провеждани през 2020 и 2021 г. заради 

противоепидемичните мерки. Между 16-18 юни 2022 г  бяха проведени Петнадесетите 

славистични четения на тема „Полемики и избори“. Организационният екип с 

ръководител гл.ас. д-р Елена Христова се справи чудесно със задачите си и 

конференцията протече при голям успех, с участието на изтъкнати учени от страната и 

чужбина. 

Освен славистичните четения бяха проведени и множество други научни форуми: 

- „Монашеството и българската историопис от XVIII век – извори, употреби, 

интерпретации“ (15-16 септември 2022 г.). Конференцията бе посветена на 300 

годишнината от рождението на о. Паисий Хилендарски.  

- „Климентови четения за млади изследователи (17 ноември 2021 г.),  

- „Литературни форми на границата между документално и художествено“ (17-18 

ноември) 

- „Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и 

фолклор“ (16 декември 2021 г. 

- конференция в чест на 80-годишнината на проф. Симеон Янев „През изпитанията 

на времето” (30 септември 2022 г.) 

- "Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността" (15 

октомври 2022) 

Много е възможно да пропускаме някои научни форуми, организирани от катедрите, за 

което молим за извинение. 

 

Програма „Млади учени и постдокторанти“  



През тази година МОН стартира втора част на Националната програма „Млади 

учени и постдокторанти“. Сроковете за провеждане на конкурса бяха много кратки, но 

благодарение на това, че вече имаме отработена процедура, успяхме да се справим. След 

проведения конкурс и оценка на проектите бяха сключени договор с трима кандидати в 

модула „Млад учен“ и с петима в модула „Постдокторанти“. 

 

Издателска дейност 

През изминалата година продължи доброто сътрудничество между Факултета и 

Университетското издателство. Въпреки тежките условия издателството не прекъсна 

работа и в крайна сметка бяха осъществени следните издания: 

 

І. Отпечатани книги (след Общото събрание на ФСФ 2021 г.) 

1. Юлияна Стоянова. „Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща 

психолингвистика и психолингвистика на развитието“ – освен основния 

тираж беше извършен и допечат 100 бр. поради силния интерес към 

книгата. 

2. Николай Чернокожев. „Страници по Възраждането“ 

3. „Езиковата бележка от Балан до днес“. Учебно помагало. Съст. Владислав 

Миланов 

4. Петко Петков. „Из старите ръкописи: южнославянски текстове от ХІV и ХV в. 

Христоматия“ 

5. Диана Атанасова, Анета Димитрова, Маргарет Димитрова (съст.). „Кирило-

Методиевски четения 2020“ 

6. Rusana Bejleri, Liljana Bejleri. „Shkrimtari shqiptar Thoma Kacori në Bullgari. Jeta 

dhe vepra (1922–2008). Studim monografik“ 

7. Красимира Алексова, Марина Джонова (съст.). „Мултикултурализъм и 

многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни 

славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том ІІІ. Морфология, 

синтаксис, прагматика. юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина 

Ницолова“ 

8. Амелия Личева, Миглена Николчина, Миряна Янакиева (съст.). „Естетика и 

съпротива. Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов“ 

9. Богдана Паскалева. „Обличане на голотата. Трансформации на образа в сюжета 

за Нарцис и Ехо“ 

10. Ноеми Стоичкова, Мария Русева (съст.). „Литературни форми на границата 

между документално и художествено. Сборник с доклади от научна 

конференция с международно участие, проведена в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“, 17–18 ноември 2020 г. “ 

 

I.А. Периодика  

1. ГСУ том 106/2021 

2. „Съпоставително езикознание“ – отпечатани са кн. 2, 3/2021; кн. 1, 2 и 3/2022 



3. „Литературата“ – отпечатани са кн. 27/2021 г.; кн. 28/2022 

4. „Българска реч“ – отпечатана е кн. кн. 1, 2/2021     

5. „Съвременна лингвистика“ – отпечатана е кн. 1, 2/2021; 1/2022  

6.  „Филологически форум“ – бр. 1/2022 

 

II. Книги под печат – предстои отпечатването им до края на календарната 

година 

1. Яна Сивилова. „Археология на фразата“ 

2. Валентин Гешев. „История на българския език: езикова структура, книжовна 

традиция, степен на обособеност“ 

 

IIА. Периодика в процес на работа 

1. ГСУ том 107/2022 

2. „Съпоставително езикознание“ – кн. 4/2022 

 

ІII. Предадени за предпечат в УИ 

1.Дарина Младенова. „От лингвистична география към ареална лингвистика. Теория и 

практика на анализа на късни явления в българския език“ 

2. Събка Богданова. „Пандекти на Никон Черногорец. Среднобългарски превод 

Първа част“ 

3. Сп. „Литературата“ – кн. 29/2022 

4.Сп. „Българска реч“ –  кн. 1, 2/2022       

5. Сп. „Съвременна лингвистика“  – кн. 2/2022 

 

7. Международна дейност 

Въпреки че започнахме годината в ситуация на пандемия, след отварянето и 

възстановяването на пътуванията, много преподаватели от факултета реализираха своите 

мобилности или пътуваха за участия в конференции или по други проекти. Успяхме да 

приемем и лектори от чужбина. По програмата за обмен CEEPUS III във Факултета 

гостуваха хърватският преподавател Етами Борян и сръбският преподавател Биляна 

Дойчинович. През отчетния период бяха проведени церемониите по връчването на 

почетното отличие Доктор хонорис кауза на четирима учени и писатели, предложени от 

ФСФ. Това бяха видните учени слависти проф. Йоханес Райнхарт и проф. Константинос 

Никоритис и световно известните писателки Ана Бландиана и Олга Токарчук, чието 

гостуване предизвика широк медиен отзвук.  

През изминалата година не спря обменът и на входящи студенти, които особено през 

втория семестър бяха над 15. Почти всички идващи студенти по „Еразъм+“ изучаваха 

български език, както и руски. В това отношение най-голям ангажимент към тях имаха 

колегите от катедрите по „Български език като чужд“, „Руски 

език“ и „Руска литература“. Продължи и обучението на китайски студенти, както и на 

студенти, приети по различни спогодби. Очакваме по-сериозен обмен през следващата 



година и с редица японски университети, чиито студенти искат да изучават руски език у 

нас. 

ФСФ продължи да е сред факултетите с най-висока преподавателска квота по 

програма „Еразъм+“. В пролетно-летните месеци и през есента част от тези мобилности 

бяха реализирани, за което колегите получиха благодарности от отдел „Международно 

сътрудничество“. През изминалата година продължи относително активното участие и 

на нашите студенти от двете степени на обучение, както и на докторантите в 

мобилността с цел обучение. Традиционно най-активни бяха студентите слависти, както 

и тези от „Преводач-редактор“. Съвместно с колегите от катедрите по „Славянско 

езикознание“ и „Славянски литератури“ бяха предприети общи действия за подновяване 

на договорите на лекторите по славянски езици във факултета. 

Много активни бяха и колегите украинисти, които опитват да помогнат на 

преподаватели от Украйна да се впишат в академичните структури. По инициатива на 

доц. Галина Петкова СУ беше вписан и във важни международни мрежи, отново с цел 

подпомагане на украински преподаватели. Лекторатите в някои европейски страни 

продължават да се поддържат от колеги от ФСФ, които се опитват да бъдат посредници 

при промотирането на българската литература и култура в чужбина. Особено активна 

сред лекторите е Мая Падешка, която организира поредица от конференции в Неапол, 

както и Илияна Чекова, която редовно кани преподаватели от факултета около 24 чай за 

промотиране на българската култура. През миналата година в тези инициативи участваха 

проф. Маргарита Младенова и проф. Валентин Гешев.  

Важно е да се отбележи и създаването на СДК към катедра „Български език като 

чужд“, защото през обявяваните курсове ще разчитаме на допълнителни приходи от 

страна на желаещите да изучават български. Не на последно място, това ще повиши и 

авторитета на факултета. 

ФСФ е участник и във важен проект, посветен на българистиката, чийто 

ръководител от наша страна е проф. Анна-Мария Тотоманова. По този проект са 

планирани много дейности, които ще въвлекат преподавателите в инициативи, издигащи 

престижа на българистиката.   

С успех проведохме и Петдесет и деветия Летен семинар за чуждестранни 

българисти и слависти. Той се проведе от 10 до 30 юли 2022 г. в базата на Националния 

учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен. В него взеха участие 53-ма 

студенти и преподаватели със стипендии от МОН и 15 – от СУ. Като цяло общият брой 

на присъстващите бе с 15 души повече от този в 58-я семинар, което показва възвръщане 

на интереса към присъственото обучение и предполага през следващата година броят на 

участниците да достигне обичайните количества от 80-90 души. За участниците от 20 

европейски и азиатски страни и за цялостната учебна, културна и развлекателна 

програма денонощно се грижиха директорът на Семинара проф. Панайот Карагьозов, 

секретарят на Семинара д-р Владимир Колев, трима сътрудници и един доброволец от 

БЧК. 

 

8. Материално осигуряване на преподавателската и научната дейност 



 

Възможностите на всяко едно деканско ръководство по тази точка са силно 

ограничени, тъй като ключовият въпрос с размера на трудовите възнаграждения се 

решава на други равнища. Все пак опитвали сме се да направим всичко възможно да 

оптимизираме работната среда във Факултета и да осигурим заплащане за допълнително 

положения труд.  Много важно е да се каже, че благодарение на енергичните действия 

на зам.-декана проф. Дачева бяха изготвени необходимите справки за наднормените 

часове и се очаква те да бъдат изплатени със заплатите за м. октомври. С оглед на 

материално-техническата част най-амбициозното ни начинание е обновяването на 

фонетичния кабинет. След направения ремонт бе направена поръчка за 20 лаптопа, като 

за да стане това възможно, успяхме да получим значително еднократно увеличение на 

бюджета по това перо. Към момента очакваме да приключи процедурата на закупуване 

и доставка. Не сме забравили и за необходимостта от обновяване на техниката по 

катедрите и администрацията. Бяха закупени 6 настолни компютъра, 2 лаптопа и един 

принтер.  

Подготвена е необходимата справка за публикациите на колегите от факултета в 

издания, реферирани в Scopus и Web of Scienсe. Основна заслуга за прецизното изготвяне 

на тази справка е на зам.-декана проф. Петя Осенова, а точната информация тук е много 

важна, защото въз основа на нея ще бъдат изплатени допълнителни възнаграждения 

съгласно правилата, определени от Ректора. Очакваме съответната заповед с точния 

размер на сумата, която се дава на Факултета, за да стане възможно изплащането на 

възнагражденията.  

В плана на символното признание трябва да отбележим удостояването на проф. 

Юлияна Стоянова с почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със синя лента.  

Възобновено бе връчването на наградата на ФСФ за литературоведска или 

езиковедска книга. Наградата за езиковедска книга на 2022 г. беше присъдена на проф. 

Юлияна Стоянова за книгата й „Проблеми на психолингвистиката“. 

 

9. Атестиране и акредитационни процедури 

Както знаем, атестирането на преподавателите протича циклично, през 5 или 

съответно 3 години. През изминалата година бяхме изправени пред тежката задача по 

атестирането на значителен брой от преподавателския състав. Колегията се отнесе 

съвестно и отговорно, като най-голямото натоварване беше върху Комисията по 

атестирането. В крайна сметка атестирането приключи успешно, като бяха атестирани 

49 преподаватели, всичките с положителна оценка. 

През изминалата година получихме оценките от акредитацията на НАОА на 

докторските програми по 2.1. Филология. Имаме шест доклада–самооценка по програми 

на Факултета и три програми, по които правим общ доклад-самооценка с ФКНФ. 

Оценките са следните: 

Български език – 9.47 

Българска литература – 9.46 

Славянски езици – 9.46 



Теория и история на литературата – 9.45 

Руска литература – 9.33 

Фолклористика – 9.28 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – 9.45 

Общо и сравнително езикознание – 9.43 

Теория и практика на превода – 9.34 

Тези оценки ще бъдат валидни до подаването на новата акредитация, която предстои 

през 2024 г., тъй като има промени в Правилника на НАОА – програмната акредитация 

вече ще включва и докторските програми. Това означава, че току-що получили оценките, 

ще трябва да започнем да пишем следващите доклади-самооценка. 

Както знаем, акредитационните оценки на НАОА са най-важният външен атестат за 

нашата работа, а получените високи оценки не просто ни дават чувство на 

удовлетворение, но и ще имат решаваща роля при изчисляването на държавната 

субсидия за направлението и броя на местата за прием държавна поръчка. 

  

10. Заключение 

 

Уважаеми колеги, 

На всички ни се иска да вярваме, че епидемията от КОВИД е зад гърба ни. Няма 

нищо по-тъжно от празните аудитории и коридори. Гордеем се с красивата сграда на 

Ректората, но когато в нея се мяркат само портиерите, това вече не е Университет. Да се 

надяваме, че вече се завръщаме към онова, което сякаш забравихме през последните две 

години – общуването лице в лице, живият контакт между колеги, студенти и 

преподаватели. Новата нормалност обаче няма да е като старата нормалност. Животът се 

движи напред, появяват се нови проблеми и предизвикателства. Много важно е да 

използваме позитивния опит от времето на онлайн обучението, най-вече използването на 

електронни ресурси. Трудностите извадиха наяве способността ни да намираме трудни 

решения, като се вслушваме един в друг и заедно търсим начин как да се справим. Ще 

има нови трудни ситуации и ние отново ще трябва да търсим работещи решения по пътя 

на диалога, взаимната информираност и разбиране. Университетът не е само сгради, 

бюджети и отчети. Не  е само наукометрия, макар че е важна и тя. Има нещо, наречено 

„академичен дух“ и Факултетът по славянски филологии винаги го е съхранявал и 

развивал. Вярваме, че така ще продължим и занапред.  
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