
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т

П Р О Т О К О Л  №  6/5.ІІ.2013 г.

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за ІІ семестър на 
учебната 2012/2013 година следните лица:

Катедра “НУП”
1. Доц. д-р Мария Стоянова Ръжанкова – Петрова  – 200 ч. упр. по 

дисциплината  Методика  на  обучението  по  български  език  и 
литература в  началния етап на СОУ – спец. “Начална училищна 
педагогика и чужд език”.

2.  Д-р Екатерина Георгиева Чернева – 200 ч. упр. по дисциплината 
Методика  на  обучението  по  български  език  и  литература  –  спец. 
„Педагогика”.

3.  Ганка Стоянова Георгиева – 450 ч. упр. по дисциплината Методика 
на 
обучението  по  български език и  литература  в  началния  етап  на  СОУ и 
Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ - спец. 
“Начална  училищна  педагогика  и  чужд  език”,  спец.  „Предучилищна  и 
начална училищна педагогика” – з.о. и спец. „Педагогика”.

4. Ваня Иванова Иванова – 300 ч. упр. по дисциплината Методика на 
обучението  по  математика  в  началния  етап  на  СОУ  и  дисциплината 
Методика на 
обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ – 
спец. „Начална училищна педагогика и чужд език” и спец. „Предучилищна 
и начална училищна педагогика”.

5.   Иванка Георгиева Огнянова – 100 ч. упр. по дисц. Методика на 
обучението  по български език и литература и Методика на обучението по 
математика –   спец. „Педагогика”.

6. Гл. ас. Гинка Стефанова Бизова – 200 ч. упр. по дисц. Технологии 
за  решаване на конкурсни задачи по математика – спец. „Начална 
училищна педагогика и чужд език”.

7.    Диана  Минкова  Димитрова  –  250  ч.  упр.  по  дисциплината 
Методика на 
обучението по чужд език в началния етап на СОУ (английски език)  – спец. 
  “Начална училищна педагогика и чужд език”  и спец.  „Предучилищна 
педагогика и чужд език”.

8.   Илия Иванов Пашков – 250 ч. упр. по дисциплината Методика на 
обучението   по чужд език в началния етап на СОУ (английски език)  – спец. 
“Начална    училищна  педагогика и  чужд  език”  и  спец.  „Предучилищна 
педагогика и чужд език”.

Катедра “Педагогика и управление на образованието”



1. Проф.д-р Вяра Тодорова Гюрова – 120 часа в упражнения по 
дисциплината  “Андрагогика  и  професионална  квалификация”  с 
ІІІ к., сп. Социална педагогика.

2. Проф.дпн Владимир Маринов Радулов -  80 часа в упражнения по 
дисциплините  “Сравнително  специално  образование”  с  ІІ  к.  сп. 
Специална педагогика.

3. Проф.д-р Катерина Каролева Караджова – 110 часа в упражнения 
по  дисциплината  „Приобщаващо  образование  за  ученици  със 
СОП”  с  І  курс,  спец.  Педагогика  на  обучението  по  бит  и 
технологии.

4. Доц.д-р Снежана Атанасова Попова  - 140 часа в упражнения по 
дисциплината “Теория на възпитанието” с ІІ к. сп. Педагогика.

5. Доц.д-р Ивайло Димитров Тепавичаров – 110 часа в упражнения 
по дисциплината “Доцимология” с ІІІ к. сп. Педагогика.

6. Доц.д-р  Нарцис  Нисим  Калева  -  80  часа в  упражнения  по 
дисциплината “Обща патология” с ІІ к. сп. Специална педагогика.

7. Гл.ас.д-р Атина Георгиева Блянтова  –  70 часа в упражнения по 
дисциплината “Педагогика” с ІІ к. сп. Археология.

8. Людмила  Ангелова  Иванова  –  150  часа в  упражнения  по 
дисциплината “ИОПУ” с ІІІ к. сп. Специална педагогика.

9. Ас.д-р  Иван  Василев  Тричков  –  200  часа  в  упражнения  в 
специалност   Специална  педагогика  по  дисциплините 
«Психология  на  аномалното  развитие»  и  Психология  на 
личността»  с  ІІ  к.;  «Класификационни  системи»  с  І  к.; 
«Хиперактивност»  с  ІІІ  к.;   в  специалност Социални дейности - 
«Интеграция на лица със СОП» с ІІ к.

10. Весела Стоянова Казашка – 30 часа в упражнения в специалност 
Специална  педагогика  по дисциплината  „Теории  и  модели  за 
уврежданията” с І к.

11. Надя  Росенова  Танева–  30  часа  в  упражнения  в  специалност 
Специална  педагогика  по  дисциплината  «Генерализирани 
разстройства на развитието» с ІІІ к.

12. Мария Иванова Димитрова– 30 часа в упражнения в специалност 
Специална педагогика по дисциплината «Хиперактивност» с ІІІ к.

Катедра “Психология и социални дейности”
1. Проф.дпсн  Наталия  Христова  Александрова  –  400  часа  в 

упражнения  по  дисциплина  Психология  на  развитието  в 
специалност  Психология , дисциплина Психология на обучението 
в специалностите, Социална педагогика, ПУПЧЕ,НУПЧЕ, ПНУП, 
дисциплина  Педагогическа  психология  в  специалностите  Бит  и 
технологии, ПОИИ и ДПИИ,дисциплина Социална работа с хора 
от третата възраст в специалност Социални дейности

2. Проф.дмн  Людмил  Димитров  Йорданов  –  Мавлов  –  200  часа  в 
упражнения  по  дисциплина  Невропсихология  в  специалност 
Психология и Специална психология



3. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова –  300 часа в упражнения 
по  дисциплина   Психопатология  в  специалност   –Психология, 
дисциплина Патопсихология в специалност Специална педагогика 
,  дисциплина  Детско- юношеска  психопатология  в  специалност 
Социална педагогика

4. Проф.д-р Енчо Недялков Герганов –  200 часа в упражнения по 
дисциплина  Основи  на  психометрията  и  психологическата 
диагностика  в  специалност  Психология  и  психолингвистика  в 
специалност Специална педагогика

5. Доц.д-р Добринка Асенова Божинова –250 часа в упражнения по 
дисциплина  Увод  в  консултативна  психология  в  специалност 
Психология 

6. Доц.д-р Румяна Божинова Манова –  250 часа в упражнения по 
дисциплина Психология на личността в специалност Психология

7. Гл.ас.д-р Лазар Стойчев Дългърски –  200 часа в упражнения по 
дисциплина  Обща  психология  в  специалностите  Специална 
педагогика, Социална педагогика, дисциплина Обща психология в 
специалностите ПНУП, НУПЧЕ и ПУПЧЕ 

8. Гл.ас.  Иван  Стефанов  Стоянов  –  450  часа   в  упражнения  по 
дисциплина Психология на развитието в специалност -  НУПЧЕ , 
дисциплина  Психология на  обучението  в  специалност  Социална 
педагогика, Психология, МИ, БФ

9. Д-р  Стойка  Христова    Калчева  –  100  часа  в  упражнения  по 
дисциплина  Социална  работа  с  лица,  жертви  на  насилие  , 
Национална  и  европейска  политика  спрямо  бежанците  в 
специалност “Социални дейности” 

10. Д-р Добрил Николов Колев - 150 часа в упражнения по дисциплина 
Организационна психология в специалност  – Психология редовно 
и  задочно,дисциплина  Социална  психология  в  специалност 
Психология редовно 2курс ,  дисциплина Социална психология в 
специалност Социални дейности

11. Диляна  Светославова  Ангелова  –  150  часа  в  упражнения  по 
дисциплина Когнитивна психология в специалност  Психология , 
дисциплина  Обща психология в специалност НУПЧЕ

12. Биляна  Валериевна  Гинина  -  100  часа  в  упражнения  по 
дисциплина Психология на развитието, Педагогическа психология, 
дисциплина Психолология на общуването  в специалност  ДПИИ

13. Валентин Асенов Чаушев – 100 часа в упражнения по дисциплина 
Психология  на  развитието  в  специалност  Социални  дейности, 
дисциплина Психология на обучението в специалност НУПЧЕ

14. Лилия Виткова Бабакова - 150 часа в упражнения по дисциплина 
Психология  на  развитието  в  специалност  Социална  педагогика, 
дисциплина Психология на развитието в специалност НУПЧЕ

15. Петко  Иванов  Минев  -   50  часа  в  упражнения  по  дисциплина 
Гражданско  право,  Наказателно  право,  Трудово  право  в 
специалност “Социални дейности” 



16. Иван  Илиев  Гълъбов  –  150  часа  в  упражнения  по  дисциплина 
Социална  работа  с  лица  жертви  на  насилие  в  специалност 
Социални дейности

17. Димитър Иванов Манев – 150 часа в упражнения по дисциплина 
Социална  работа  с  лица  жертви  на  насилие  в  специалност 
Социални дейности

Катедра “Естетическо възпитание”
І.  ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ   “ПЕДАГОГИКА  НА  ОБУЧЕНИЕТО  ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”, редовно обучение, ОКС – бакалавър
1.Проф. Стефан Лазаров Лютаков – 240 ч. в упр. по дисциплината 

“Скулптура”, ІІ к. IV сем., и ІІІ к. VI сем.;
2.Доц. Владимир Генадиев Иванов - 240 ч. в упр. по дисциплината 

“Графика”, ІІ к. IVсем., и ІІІ к. VI сем.; 
3.Елена  Йорданова  Манева-Лютакова  -  120  ч.  в  упр.  по 

дисциплината “Живопис”, ІІ к. ІV сем.;
4.Доц. Никола Бориславов Лаутлиев - 60 ч. в упр. по дисциплината 

“Фотография”, ІІ к. ІV сем.;
5.Проф. Огнян Александров Занков – 75 ч. в упр. по дисциплината 

по “Методика на обучението по изобразително изкуство в прогимназиалния 
и гимназиалния етап на СОУ” с ІІІ к. VІ сем.;

8.Константин Сребров Анастасов – 260  ч.  в упр. по дисциплините 
„Рисуване” ІІ к. ІІІ сем.; „Рисуване” ІІ к. ІV сем.; „Методика на обучението 
по  изобразително  изкуство  в  прогимназиалния  и  гимназиялния  етап  на 
СОУ” с IIIк. VI сем. хоспетиране с IIIк. VIс.; държавна практика IV к., VIII 
сем.

11. Панайот Минчев Панайотов –  260 ч. в упр. по дисциплините 
„МОИИ”  с  IIIк.  Vс.,  НУП  ЧЕ  българи,  „МОИИ”  с  IIIк.  Vс.,  НУП  ЧЕ 
чужденци,  „ОИИ” с  Iк.  Iс.,  НУП ЧЕ българи,  „ОИИ” с  Iк.  Iс.,  НУП ЧЕ 
чужденци, „Перспектива” с Iк. Iс., ПОИИ, „Графичен дизайн” с IVк.,  VII с., 
ПОИИ  „Декоративни  изкуства”  с  IIIк.  Vс.,  ПОИИ  и   по  дисциплините 
„Перспектива”  Iк.  IIс.,,  ПОИИ  и   „Декоративни  изкуства”  с  IIIк.  VIс., 
ПОИИ.

12.  Доц.  д-р  Милена  Георгиева  Георгиева –  60  ч.  в  упр.  по 
дисциплината  по  дисциплината  „История  на  българското  изобразително 
изкуство и архитектура”- ІІ ч. с ІІІ к.

13. Пламен  Гердаников  –  45  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
„Сценография” IIIк., VI сем.

14.  Владимир Пенков Паскалев –  100 ч.  в  упр.  по дисциплината 
„Живопис” с I к., II сем.

ІІ.  ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ   “АКТЬОРСТВО  ЗА  ДРАМАТИЧЕН 
ТЕАТЪР”, редовно обучение, ОКС – бакалавър

1. Виктор  Димитров  Бойчев  –  310  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
“Актьорско майсторство” с III к. VI с.  

2. Димитър  Атанасов  Атанасов  –  180  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
“Актьорско майсторство” с II к. IV с.  



3. Проф. Димитър Любенов Янбастиев – 60 ч. в упр. по дисциплината 
„ОСД  Сценични бойни техники” с II к., IV с.   

4. Зоя Неделчева Капон – 180 ч. в упр. по дисциплините „Сценична 
реч” с III к., VI с.,   „Художествено слово” с IV к., VIII с., ИД I част 
„Източни дихателни техники” с  I к., II с.          

5. Йосиф  Лилянов  Герджиков  –  180  ч.  в  упр.  по  дисциплините 
Вокални  техники  с  I  к  II  с.,  ИД  Мюзикъл  за  деца  с  II  к,  ИД 
Мюзикъл с III к, VI с.

6. Михаил  Христев  Ботевски   –  90  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
“Актьорско майсторство” с I к.,  II с. 

7. Стефан  Любомиров  Попов  –  50  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
“Актьорско майсторство” с IV к., VIII с. 

8. Доц.   Фанка  Василева   Хаджиниколова  -  60  ч.  в  упр.  по 
дисциплината ИД „Акробатика и клоунада” с III к., VI с. 

ІIІ.  ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БИТ И ТЕХНОЛОГИИ”, редовно обучение, ОКС – бакалавър

1. Доц. д-р Николай Иванов Цанев –  45 ч. в упр.  по дисциплината 
„Основи  на  техническото  конструиране  и  моделиране”,  IIк., 
IVсем.;

2. Доц. д-р  Любен  Владимиров  Витанов  –  120  ч.  в  упр.  по 
дисциплините ИД II част „Безопасност на движението” IIк., IVсем., 
„Безопасност  на  движението”  IIIк., VI сем.,  ръководство  на 
дипломанти – 2

3. Проф. дпн. Георги Петков Иванов – 70 ч. в упр. по дисциплината 
„Професионална подготовка – агроекологични технологии”,  IIIк., 
VIсем., ръководство на дипломанти – 2 

4. Георги  Динков  Божев  – 60  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
„Професионална подготовка – агроекологични технологии”,  IIIк., 
VIсем.

5. Сюзан Орхан Моллаюсеин – 45 ч. в упр. по дисциплината „Теория 
и методика на обучението по БТ за начален етап на СОУ”, с  IIк., 
IV сем.

Катедра “Музика”
1. Проф.  ди  Пенчо  Цветанов  Стоянов  –  105  часа  в  упр.  по 

дисциплините  „Инструментознание”  с  ІІ  к.,  IV  сем.,  ПОМ  и 
„Оркестрация” с ІІІ к., VI сем., спец. ПОМ.

2. Проф.  д-р  Сребра  Невинова  Михалева-  30  часа  в  упр.  по 
дисциплината  „Вокална  техника  за  инструменталисти”  или 
„Дикция с микрофонна техника за певци” с  ІІ  к.,  IV сем.,  спец. 
ДПИИ.

3. Вичка  Атанасова  Николова  –  45  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (народно пеене)” с І к., II сем., спец. ПОМ.

4. Станка  Иванова  Даутовска  –  210  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (народно пеене)” с І к., II сем., ІІ к., IV сем., 



ІІІ к., VI сем.,  спец. ПОМ; І к., II сем., ІІ к., IV сем.,  ІІІ к., VI сем., 
IV к., VIII сем., спец. ДПИИ.

5. Петър  Веселинов  Койчев  –  165  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (китара)” с І к.,  II сем.,  спец.  ПОМ, І к.,  II 
сем., ІІ к., IV сем., IV к., VIII сем., спец. ДПИИ и „Задължителна 
китара / съпровод за китаристи” с ІІІ к., VI сем.,  спец. ДПИИ.

6. Ганка  Георгиева  Георгиева  –  45  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет / класическо пеене” с І к., II сем., ІІ к., IV сем., 
ІІІ к., VI сем., спец. ПОМ.

7. Анелия  Асенова  Сталева  –  15  ч.  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (цигулка)” с І к., II сем., спец. ПОМ.

8. Апостол  Алексиев  Маронов  -  15  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (тамбура)” с І к., II сем., спец. ПОМ.

9. Георги  Иванов  Найденов  -  15  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (гъдулка)” с І к., II сем.,  спец. ПОМ.

10. Силвия  Василева  Ненкова  –  90  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (народно пеене)” ІІ к., IV сем., ІІІ к., VI сем., 
спец. ПОМ. и ИД II ч. „Пеене в народен хор” и ИД III ч. „Пеене в 
народен хор” с ІІ к., IV сем., ІІІ к., VI сем., спец. ПОМ.

11. Галя  Георгиева  Петрова  –  Киркова  –  30  часа  в  упр.  по 
дисциплината „Специален предмет (гъдулка)” с  IV к., VIII сем., 
спец. ДПИИ.

12. Тони  Шекерджиева  –  Новак  –  15  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален  предмет  (класическо  пеене)”  с  ІІІ  к.,  VI  сем.,  спец. 
ПОМ.

13. Димитър  Боянов  Михайлов  –  15  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (Кларинет)”, ІІІ к., VI сем., спец. ПОМ.

14. Мая Славова Томова – 15 часа в упр. по дисциплината „Специален 
предмет (Кларинет)”, ІІІ к., VI сем., спец. ПОМ.

15. Ася  Дойкова  Сестримска  -  15  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (Флейта)”, ІІ к., IV сем., спец. ПОМ.

16. Пенчо  Димитров  Пенчев  –  210  часа  в  упр.  по  дисциплините 
„Специален предмет (ударни инструменти)”, с І к., II сем., ІІ к., IV 
сем.,  ІІІ  к.,  VI  сем.,  спец.  ДПИИ  и  „Задължителни  ударни 
инструменти / перкусионни състави” ІІІ к., VI сем., спец. ДПИИ.

17. Иван Димитров Енев - 30 часа в упр. по дисциплината „Специален 
предмет (ударни инструменти)” с I к., II сем., спец. ДПИИ.

18. Румяна  Николаева  Дойнова  -  Халачева  –  30  часа  в  упр.  по 
дисциплината „Специален предмет (флейта)” с І к., II сем., спец. 
ДПИИ.

19. Петър Александров Джурков – 330 часа в упр.  по дисциплините 
„Специален предмет (пиано)”  с  І  к.,  II  сем.,  ІІ  к.,  IV сем.,  спец. 
ДПИИ; „Електронни клавишни инструменти (за пианисти)” с І к., 
II сем., ІІ к., IV сем., спец. ДПИИ; „Музикални формации” – I част 
с  ІІ  к.,  IV  сем.,  спец.  ДПИИ;  „Аранжиране  на  джаз  и  поп 
формации” с III к., VI сем., спец. ДПИИ; „Теория на джаза” с III к., 



VI сем., спец. ДПИИ; „Музикални формации” – II част с III к., VI 
сем., спец. ДПИИ; „Музикални формации” – III част с IV к., VIII 
сем.,  спец.  ДПИИ и „Джаз  импровизационна практика”  с  IV к., 
VIII сем., спец. ДПИИ.

20. Иван  Стоянов  Чардаков  -  30  часа  в  упр.  по  дисциплината 
„Специален предмет (гайда) с ІІ к., IV сем., спец. ДПИИ.

21. Недялка Стефанова Несторова – 30 часа в упр. по дисциплината 
„Специален предмет (тамбура)” с III к., VI сем., спец. ДПИИ.

Катедра “ПУП”
1.Десислава  Йорданова Цолевска  - по практически английски език, 

ІІ семестър –    400 ч. упр.
2.Череша   Андреева   Челебиева  - по практически английски език,  ІІ 

семестър –   450  ч. упр.
3.Атанаска Димитрова Кафалиева - по практически английски език ІІ 

семестър –  400 ч. упр. 
4.Младен  Димитров  Кафалиев  по  практически  английски  език,  ІІ 

семестър–   350 ч. упр.
5.Биляна Младенова Калоферова  по дисц. ПВДОС, ІІ семестър – 

50 ч. упр.
6.Елена    Костадинова   Костадинова   по  дисц.  „Предучилищна 

педагогика” ІІ семестър –   60 ч. упр.
7.Пламена  Петрова  Гълъбова  –  по  дисциплината  „Педагогически 

технологии в играта” ІІ семестър –  60 ч .упр. 
8.Соня  Борисова  Серафимова  –по  дисциплината  „Педагогически 

технологии в играта” ІІ семестър –  60 ч. упр.
9.Доц.д-р Тодорка Тодорова  Велинова – дисц.  ФМП – ІІ семестър  
- 300 ч. упр.
катедра ТМФВ и спорт
1. Антон Димитров Христозов – 100 ч. ТАО
2. Александър Стефанов Сариев – 30 часа – ски
3. Мартин Манчев Бонев – ОФП – 200 ч.
4. Живка Огнянова Атанасова – ОФП 100 ч.
ФС  РЕШИ:  Нереализираната  редовна  докторантура  по  област  на 

висше  образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление 

1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика /

Педагогически  технологии  в  играта/   към  катедра  “Предучилищна 

педагогика”  да  се  усвои  от  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието” като редовна докторантура по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика,  

докторска програма Специална педагогика.



ФС  РЕШИ:  Нереализираната  редовна  докторантура  по  област  на 

висше  образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление 

1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика /

Педагогика  на  взаимодействие  “дете-околна  среда”/  към  катедра 

“Предучилищна  педагогика”  да  се  усвои  от  катедра  “Педагогика  и 

управление  на  образованието”  като  редовна  докторантура  по  област  на 

висше  образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление 

1.2. Педагогика,  докторска  програма  Теория  на  възпитанието  и 

дидактика.

ФС  РЕШИ:  Нереализираната  редовна  докторантура  по  област  на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление  3.2.  Психология,  докторска  програма  Педагогическа  и 

възрастова психология към катедра “Психология и социални дейности” да 

се  усвои  като  редовна  докторантура  по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално  направление  3.2. 

Психология,  докторска програма Специална психология.

ФС  РЕШИ:  Нереализираната  редовна  докторантура  по  област  на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление  3.2.  Психология,  докторска  програма  Педагогическа  и 

възрастова психология към катедра “Психология и социални дейности” да 

се  усвои  като  редовна  докторантура  по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално  направление  3.2. 

Психология,  докторска програма Специална психология.

ФС  РЕШИ:  Да  бъде  зачислен  Стефан  Любомиров  Августинов  в 

редовна докторантура област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки,  професионално направление 3.2.  Психология,  докторска 

програма  Специална  психология  към  катедра  “Психология  и  социални 

дейности”,  с  тема: “Динамика на интеракциите  в семейството  на дете от 

аутистичния  спектър”  и  научен  ръководител  проф.дпн  Дора  Стоилова 

Левтерова.



ФС  РЕШИ:  Да  бъде  зачислена  Цветомира  Ангелова  Ангелова  в 

редовна докторантура област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки,  професионално направление 3.2.  Психология,  докторска 

програма  Специална  психология  към  катедра  “Психология  и  социални 

дейности”,  с  тема:  “Психосоциални  детерминанти  на  образованието  при 

атипично  развитие”  и  научен  ръководител  проф.д-р  Цанка  Златева 

Попзлатева.

ФС  РЕШИ:  Да  бъде  зачислена  Христина  Христова  Григорова  в 

редовна  докторантура  по  област  на  висше  образование  1.Педагогически 

науки,  професионално  направление  1.2.  Педагогика,  докторска  програма 

Теория  на  възпитанието  и  дидактика  към  катедра  “Педагогика  и 

управление  на  образованието”,  с  тема:  “Предизвикателното  поведение  у 

юноши и стратегии за преодоляването му” и научен ръководител проф.дпн 

Пламен Радев Иванов.

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Диана Минкова Димитрова в редовна 

докторантура  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално направление 1.2.  Педагогика,  докторска програма Теория 

на възпитанието и дидактика към катедра “Педагогика и управление на 

образованието”,  с тема: “Интерактивни методи за обучение по английски 

език  в  началния  етап  на  основното  образование”  и  научен  ръководител 

проф.д-р Галин Борисов Цоков.

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Диана Минкова Димитрова в редовна 

докторантура  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално направление 1.2.  Педагогика,  докторска програма Теория 

на възпитанието и дидактика към катедра “Педагогика и управление на 

образованието”,  с тема: “Интерактивни методи за обучение по английски 

език  в  началния  етап  на  основното  образование”  и  научен  ръководител 

проф.д-р Галин Борисов Цоков.

ФС РЕШИ: Да  бъде  зачислена  Лиляна Иванова  Томова  в  редовна 

докторантура  по  област  на  висше  образование  1.Педагогически  науки, 

професионално  направление  1.2.  Педагогика,  докторска  програма 



Специална  педагогика  към  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието”, с тема: “Кодиране и декодиране на фигуративния език при 

дислексия и дискалкулия” и научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова 

Левтерова.

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Ванина Станева Селдарова в редовна 

докторантура  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално  направление  1.2.  Педагогика,  докторска  програма 

Специална  педагогика  към  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието”,  с  тема:  “Сътрудничество  училище-семейство  в 

приобщаването  на ученици със  специални образователни потребности”  и 

научен ръководител доц.д-р Жана Атанасова Янкова.

ФС РЕШИ:  Да  бъде  зачислен  Митко  Димитров  Шошев  в  задочна 

докторантура  по област на висше образование 3.  Социални,  стопански и 

правни  науки,  професионално  направление  3.2.  Психология,  докторска 

програма  Специална  психология  към  катедра  “Психология  и  социални 

дейности”, с тема: “Аудиовизуално увличане и биофидбек терапия при деца 

от аутистичния спектър” и научен ръководител проф.дпн Дора Стоилова 

Левтерова.

ФС РЕШИ: Да  бъде  зачислена  Венелина Стоева  Стоева  в  редовна 

докторантура  по област на висше образование 3.  Социални,  стопански и 

правни  науки,  професионално  направление  3.2.  Психология,  докторска 

програма  Педагогическа  и  възрастова  психология  към  катедра 

“Психология  и  социални  дейности”,  с  тема:  “Разбирането  за  лъжата  и 

тайната  в  юношеската  възраст”  и  научен  ръководител  проф.дпн  Румен 

Иванов Стаматов.

ФС  РЕШИ:  Да  бъде  зачислена  Виктория  Антраник  Кеворкян  в 

редовна  докторантура  по  област  на  висше  образование  3.  Социални, 

стопански и правни науки,  професионално направление 3.2.  Психология, 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология към катедра 

“Психология  и  социални  дейности”,  с  тема:  “Възрастова  динамика  на 



психологическото време и его-ангажираност в темите на живота” и научен 

ръководител доц.д-р Ирена Иванова Левкова.

ФС РЕШИ: Да бъде  зачислена Пенка Кръстева  Вълчева в редовна 

докторантура  по  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска 

програма Методика  на  обучението  по  български  език  и  литература  към 

катедра “Предучилищна педагогика”.

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Магдалена Ванева Иванова в задочна 

докторантура  по  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално  направление  1.2.  Педагогика,  докторска  програма 

Специална  педагогика  към  катедра  “Педагогика  и  управление  на 

образованието”,  с тема: “Сравнителен модел на обучението в България и 

Белгия  на  деца  с  множество  увреждания”  и  научен ръководител  доц.д-р 

Жана Атанасова Янкова.

ФС  РЕШИ:  Обявената  редовна  докторантура  по  област  на  висше 

образование  1.  Педагогически  науки,  професионално  направление  1.3. 

Педагогика  на  обучението  по...,  докторска  програма  Методика  на 

обучението  по  изобразително  изкуство  към  катедра  “Естетическо 

възпитание” да се трансформира в задочна докторантура. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Паулина Петрова Узунова в задочна 

докторантура  по  област  на  висше  образование  1.  Педагогически  науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство към катедра 

“Естетическо  възпитание”,  с  тема:  “Система  на  обучение  по  рекламен 

дизайн на студентите във ВУЗ” и научен ръководител проф.д-р Бисер Илиев 

Дамянов.

ФС РЕШИ:  Във  връзка  с  откритата  процедура  за  придобиване  на 

образователна  и  научна  степен  ‘доктор’ от  гл.ас.  Златомира  Георгиева 

Костова   с  дисертационен  труд  на  тема  “Изследване  на  емоционално-

афективното развитие при генерализирани разстройства на развитието” и 

научен  ръководител  проф.дпн  Дора  Стоилова  Левтерова по:  област  на 



висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3. Психология, докторска програма Специална психология, по 

предложение  на  катедрения  съвет,  протокол  №  9/01.02.2013  г..  и  на 

основание чл.  30(2)  от ППЗРАСРБ и чл.  37(1)  от ПРАСПУ ,  предлага на 

Ректора да определи следния състав на научно жури:

Външни членове за Пловдивския университет:

1. Проф.д.пс.н Ваня Лукова Матанова - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални, 

стопански  и  правни  науки,  професионално  направление  3.2. 

Психология,  научна  специалност  Медицинска  психология 

(клинична психология).

2. Доц. д-р Нели  Цветанова Василева – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 3. Социални, 

стопански  и  правни  науки,  професионално  направление  3.2. 

Психология, научна специалност Специална психология.

3. Доц.д-р Силвия Борисова  Цветкова – Медицински университет - 

Плевен,

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално  направление  3.2.  Психология,  научна  специалност 

Специална психология.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

4. Проф.дпн  Дора  Стоилова  Левтерова  –  Пловдивски  университет 

“Паисий  Хилендарски”,   по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление  3.2.  Психология,  научна  специалност  Специална 

психология и по област на висше образование 1.  Педагогически 

науки;  професионално  направление  1.2.Педагогика;  научна 

специалност Специална педагогика. 

5. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий  Хилендарски”,  по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 



направление 3.2. Психология, научна специалност Педагогическа 

и възрастова психология.

        Резервни членове:

6.  Доц.д.пс.н Соня Методиева Карабельова - Софийски университет 

„Св.  Климент  Охридски”,  по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление  3.2.  Психология,  научна  специалност  Обща 

психология – междукултурна перспектива и количествени методи 

в психологията) - външен. 

7. Доц.д-р  Ирена  Иванова  Левкова  –  Пловдивски  университет 

“Паисий  Хилендарски”,  по  област  на  висше  образование  3. 

Социални,  стопански  и  правни  науки,  професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност Педагогическа 

и възрастова психология - вътрешен.

Факултетният  съвет  определя  откритото  заключително 

заседание  да  са  проведе  на  12.04.2013  г.  от  14.00  ч.  в  Нова  сграда  на 

Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 150 лв./сто и петдесет 

лева/ на гл.ас. Златомира Георгиева Костова за отпечатване на автореферат 

във връзка с провеждане на открито заседание за защита на дисертационен 

труд за ОНС “доктор”.

ФС РЕШИ: Да бъде  зачислена ас.  Албена Володева Игнатова  като 

докторант на самостоятелна подготовка по област на висшето образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология,  докторска  програма  Специална  психология  към  катедра 

“Педагогика  и  управление  на  образованието”  с  тема  на  дисертационния 

труд “Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза 

между  дефицит  на  вниманието/хиперактивност  и  дислексия”  и  научен 

ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова.

ФС  РЕШИ:  Предлага  на  АС  да  одобри  обучение  по  магистърски 

програми за учебната 2013/2014 г., както следва:



1.Училищна психология  –  редовно обучение,  държавна  поръчка   2 

семестъра за завършили специалност Психология – 15 бр.

2.Психология на управлението – редовно обучение, държавна поръчка 

2 семестъра за завършили специалност Психология – 15 бр.

3.  Приложна  психология -  редовно обучение,  държавна  поръчка  2 

семестъра за завършили специалност Психология – 15 бр.

4.Приложна  психология  -  задочно  обучение,  3  семестъра  за 

специалисти, 5 семестъра за неспециалисти с такса за семестър 650 лева 

ФС РЕШИ: Отлага доклад от катедра “Естетическо възпитание” за 

еднократни  промени  в  учебния  план  на  специалност  Педагогика  на 

обучението по бит и технологии.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри групово обучение с такса от 

500 лв. за придобиване на професионална квалификация “учител” от лица с 

висше образование по ПМС 162 от 1997 г.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение за учебната 2013/2014 

година по магистърска програма “Специална и приобщаваща педагогика” 

на английски език, с директор проф.дпн Дора Левтерова, за придобиване на 

професионална  квалификация:  специален  педагог,  форма  на  обучение: 

задочно, срок на обучение: две години, такса 3000 евро на година и утвърди 

учебен план.

Магистърската  програма  е  предназначена  за  завършили  ОКС 

“бакалавър” и ОКС “магистър”. Необходимо е кандидатите да притежават 

сертификат  за  педагогическа  квалификация  и  документ  за  владеене  на 

английски език.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение за  2013/2014 г.  по 

магистърска програма “Предучилищна и начална училищна педагогика”, 

след  ОКС  “професионален  бакалавър”,  задочно  обучение,  със  срок  6 

семестъра, такса за обучение 450 лв. на семестър”.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност “главен асистент” по област на висше образование 3. Социални, 



стопански  и  правни  науки,  професионално  направление  3.4.  Социални 

дейности,  научна  специалност  Социални  дейности  към  катедра 

“Психология и социални дейности” със срок 2 месеца от обнародването му в 

ДВ.

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност  “главен  асистент”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Социална педагогика към катедра “Педагогика и управление 

на образованието” със срок 2 месеца от обнародването му в ДВ.

ФС РЕШИ: Одобрява конспект за конкурсен изпит за академичната 

длъжност  “главен  асистент”  по  област  на  висше  образование  1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Специална педагогика.

ФС РЕШИ: Одобрява предложенията  за  промени в Правилника за 

устройство и дейността на университета, както следва:
В Правилника на ПУ „П.Хилендарски“  да бъде включен член,  който да 

регламентира състав и компетенции на  университетска комисия за признаването 

на  дипломи  за  ОКС  „бакалавър”,  ОКС  „магистър”,  ОНС  „доктор”  от  чужди 

висши училища.

Гл.II. чл. 5
ал.8. - да отпадне: “ефективен.”; 

ал.  9.  -  да  отпадне:  “...  на  тази  основа  да  организира  дейности,  свързани  с 
кандидат-студенти.”

Гл.III.  чл.  6.  -  Университетът  подготвя  специалисти  с  висше  образование, 
преквалифицира и специализира кадри в областта на хуманитарните,  природо-
математическите, техническите и обществените науки и изкуствата. 
(редакцията е дадена в курсив и е подчертана)

Гл.III. чл. 7. 
...  ал.3   Университетът  участва  в  реализирането  на  образователни  и 
изследователски проекти по национални и международни програми.
(редакцията е дадена в курсив и е подчертана)



Гл.III. чл.  11.Университетът поддържа и развива собствена издателска дейност с 
цел повишаване на качеството на образователния процес и популяризиране на 
научните и художествените постижения.
(редакцията е дадена в курсив и е подчертана)

Гл.IV. чл. 52.
От ал.5. да отпадне “.. в рамките на правомощията, дадени му от ВАК”.

Гл.IV. 
чл.  65.  Катедрата  е  звено  ...,  което  осъществява  учебна,  изследователска  и 
художественотворческа дейност по една или група сродни дисциплини.
(редакцията е дадена в курсив и е подчертана)

Гл. VII. 
чл. 92. Учебната дейност на Университета има за цел да подготви квалифицирани 
специалисти  с  висше  образование  в  областта  на  хуманитарните  науки  и 
изкуствата,  на природо-математическите,  техническите  и  обществените  науки, 
способни да прилагат придобитите знания и умения в сферата на социалната и 
стопанската практика, науката, образованието и изкуството.
(редакцията е дадена в курсив и е подчертана)

От съдържанието е необходимо да отпадне Научен съвет на факултета
СЪКРАЩЕНИЯ
НОВИ
ЗРАСРБ     Закон за развитието на академичния състав в Република България
ПРАСПУ     Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския 
                            университет „Паисий Хилендарски”
ППРЗРАЗСРБ  Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния 
                            състав в Република България

ЗАЛИЧАВА СЕ
ВАК
ЗНСНЗ

към ВТОРА ГЛАВА
Добавяне към чл. 5.:
10. Да инвестира  в  непрекъсната  квалификация  на  преподавателския си 

състав като условие за повишаване качеството на висшето образование;
11. Да  оказва  подкрепа  за  реализацията  на  младите  специалисти  във 

всички  професионални  области  в  сътрудничество  с  другите 
заинтересувани страни.

към ТРЕТА ГЛАВА
Чл.  13.  /3/  Да  гласи:  Основно  звено  на  Университета  със  статут  на 

юридическо лице е: Технически колеж – Смолян
Заличава се 1. Педагогически колеж – Пазарджик
Чл. 13. /6/ 
4. Университетски център за кариерно развитие и предприемачество
Чл. 13. /7/ 



10. Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури

към ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Чл. 33. /6/ 

Замяна  на  думите  „Министерство  на  образованието  и  науката  (по-нататък  – 
МОН)”  с
„Министерство на образованието, младежта и науката (по-нататък – МОМН)”

Състав на общото събрание на факултета (колежа)
Съобразно  ЗВО  основни  звена  на  ВУ  са  факултетите, 

колежите...Следователно при Чл.39. трябва да отпадне думата „филиала”.
Чл.51. 8. Замяна на думите: чл. 76. Ал. 1. от ППЗНСНЗ с ППРЗРАСРБ
Чл.51. 19. Отпада
Чл.52. Отпада: Научен съвет на факултета  
 Чл.65. Преди думите „по една или група сродни дисциплини”, да се запише 

„дейност”
Чл.67. /4/  Замяна на думите „други факултети” с „други катедри”
Към  чл.73  "Правомощия  на  ръководителя  на  катедрата  са:"  .......  да  се 

добави т. 8, която може да има следното съдържание: 
8. Ръководителят на катедра да делегира правомощия на член от катедрата, 
който да го замести при наложителни отсъствия по уважителни причини.
Чл. 74. Замяна на МОН с МОМН  

ПЕТА ГЛАВА
В  чл.76.  да  се  коригира  чл.11  с  чл.13  от  правилника  по  настоящата 
номерация, тъй като там е допусната грешка.

ШЕСТА ГЛАВА
Към  чл.81.  нова  т.10.  Комисия  на  представителите  на  работниците  и 

служителите, съгласно чл. 7 от Кодекса на труда
Допълнение към чл. 84 (1): В комисията за учебната дейност да се  включи 

председателят на Студентския съвет.

СЕДМА ГЛАВА
Чл. 101./1/ без думите „или със Зачита се”

ДЕВЕТА ГЛАВА 
Чл. 112./2/б. Отпада  „, старши асистент”
Чл. 113./1/  Замяна на „Закона за научните степени и научните звания (по-

нататък - ЗНСНЗ)” със
„Закона за развитието на академичния състав в Република България (по-

нататък - ЗРАСРБ  )” 
Добавяне:  Правилника  за  развитието  на  академичния  състав  на  ПУ 

„Паисий Хилендарски” (по-нататък – ПРАСПУ)
Чл. 113./2/ Замяна на ЗНСНЗ със ЗРАСРБ
Добавяне: ПРАСПУ
Чл. 113./4/ Замяна на думите „и в един национален ежедневник най-малко 

три месеца преди крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса” с
„и  на  интернет-страницата  на  Университета  със  срок  за  подаване  на 

документи не по-кратък от 2 (два) месеца след датата на обявата”.



Чл.  113./5/  да  гласи:  Кандидатите  се  допускат  до  участие  в  конкурса  от 
комисия, в която задължително се включват съответните декани и ръководител 
на катедра. Ректорът определена със своя заповед състава на комисията. Деканът 
е председател на комисията според ПРАСПУ. До избор се допускат кандидатите, 
които отговарят на определените в обявата изисквания, ЗРАСРБ, ППРЗРАСРБ,
ПРАСПУ  и  Правилника  за  развитие  на  академичния  състав  на  съответния 
факултет.

Чл. 113. /6/  да гласи: Конкурсът се провежда от научно жури, определено 
със заповед на ректора по предложение на КС след утвърждаването му от ФС. 
Броят на членовете на научното жури се определя съгласно ЗРАСРБ и ПРАСПУ. 
Научното  жури  избира  своя  председател,  определя  рецензенти  и  членове, 
изготвящи становища,  съобразно ЗРАСРБ и ПРАСПУ. Срокът за изготвяне на 
рецензиите и становищата също се определят от ЗРАСРБ и ПРАСПУ.

На  интернет-страницата  на  Университета  се  публикуват  изготвените  от 
участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска 
дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на научното жури.

Да отпадне ".........или се предлагат на съответния Специализиран научен 
съвет към ВАК"

Чл. 113. /7/ да гласи: Научното жури оценява кандидатите според условията 
на ЗРАСРБ, ППРЗРАСРБ и ПРАСПУ. Изборът на хабилитирани преподаватели се 
осъществява  от  ФС  по  процедура,  съобразена  със  ЗРАСРБ,  ППРЗРАСРБ  и 
ПРАСПУ, след представен от научното жури доклад.

- да отпадне "........ съответните специализирани научни съвети към ВАК"
Чл. 114. Замяна на ЗНСНЗ със ЗРАСРБ
Да се добави: ППРЗРАСРБ и ПРАСПУ.
ФС РЕШИ: Одобрява разработването на проекти на Педагогически 

факултет, а именно:

- проект “Център за личностово развитие и психично здраве”

- проект в областта на приобщаващото образование

- областта на интерактивни методи за обучение на студенти по 

природни науки.

ПРОТОКОЛЧИК:/п/ Д Е К А Н:/п/

/С.Спасова/ /доц.д-р Румяна Танкова/


