
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  №  1/06.10.2015 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 

г. следните лица: 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР” 

1. проф. Димитър Любенов Янбастиев - 180 часа , “Основи на 

сценичното движение” с  I, II и  III курс; 

2. доц. д-р Желка Колева Табакова - 60 часа,  “Танци” с I курс; 

3. Антония Иванова Търпова - 230 часа, Актьорско майсторство 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

- Проф.д-р Людмил Петров Иванов – ИФК 50 ч.упр. 

- Велика Тонева Георгиева – 100 ч. Упр. ритмика и танци 

/корепетитор/ 

- Георги Стойков Сивов – 30 ч.упр. хандбал 

Катедра „Психология“ 

- Д-р Диляна Светославова Ангелова – 100 ч.упр. по дисциплината 

Когнитивна психология 

Катедра „Музика“ 

1. Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (бас китара и контрабас)“ с I к. ДПИИ; 

2. Иван Димитров Енев - 60ч. упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (ударни инстр.)“, с I к., спец. „Музика“, ПОМ, ДПИИ; 

3. Петър Веселинов Койчев - 30ч.в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (китара)“, спец. ДПИИ, I к.; 



4. Георги Иванов Найденов - 60ч. упр. по дисциплината „Спец 

предмет (гъдулка)“, „Спец. предмет (гъдулка)“ ИД и „Спец. предмет 

(гайда)“, с I к., спец. „Музика“ и ПОМ; 

5. Станка Иванова Даутовска - 90ч. упр., по дисциплината 

„Спец.предмет (народно пеене)“ и „Спец. предмет (народно пеене)“ ИД, с  

I к., спец „Музика“ и ПОМ;  

6. Катерина Дафкова Николова - 60ч. упр., по дисциплините 

„МОМ в ДГ“ (хоспитиране) „ММД в ДГ“ (хоспитиране) и  „Музикално 

изпълнителско изкуство“, спец. ПОМ I к,  ПНУП, III к. и АДТ II к. 

7. Велика Тонева Георгиева - 210ч. в упр. по дисциплината 

„Текуща практика“ и „Камерна музика“ , спец ПОМ, IV к. 

8. Владимир Величков - 30ч. упр. по дисциплината „Спец 

предмет (кавал)“, спец. „Музика“, с I к. 

9.  Анелия Асенова Сталева - 30ч. упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (цигулка)“ ИД, спец. ПОМ, с I к. 

10. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 62ч. упр. по 

дисциплината „Музикални дейности в ДГ“, спец. ПНУП, Р.О., IIIк. и ДИ 

НУПЧЕ и ПОМ 

ФС РЕШИ: Да бъде продължена докторантурата на Магдалена 

Ванева Иванова – задочен докторант по: област на висшето образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика, 

докторска програма  „Специална педагогика”, съгласно подадена молба от 

докторантката,  считано от 01.10.2015 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 /сто/ ева за 

отпечатване на автореферат на ас. Мариана Пенева Чепишева, докторант 

на самостоятелна подготовка към катедра ТМФВ и спорт. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в темата на десертационния труд на 

редовен докторант Пенка Вълчева в 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 в детската градина 

от „Педагогическа технология за развитие на детската наративна 

компетентност в подготвителна група“  

 в „Развитие на комуникативната компетентност чрез творчески 

разказ в подготвителна група“. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема Модел за ограничаване на агресивното 

поведение с подвижни игри, за придобиване на образователна и научна 

степен „Доктор“ от ас. Мариана Пенева Чепишева  – докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „ТМФВ и спорт“ по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по...,    докторска програма Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл. 

Методика на лечебната физкултура/  с научен ръководител проф. дпн 

Кирил Захариев Костов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от ас. Мариана Пенева Чепишева с 

дисертационен труд на тема Модел за ограничаване на агресивното 

поведение с подвижни игри и научен ръководител проф. дпн Кирил 

Захариев Костов  по: 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура), по 

предложение на катедрения съвет, протокол № 1/16.09.2015 г. на 

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

на Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури: 

 



Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – НСА „Васил Левски“ 

София, по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

2. Проф. дпн Кирил Захариев Костов – ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура) 

3. Проф. д-р Николай Колев – НСА „Васил Левски“ София - по 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. дпн Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура) 

5. Проф. дпсн Веселин Костов Василев - Пловдивски университет 

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

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Обща психология         

Резервни членове: 



1. Доц. д-р Стефан Христев Базелков – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски” – Шумен, по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. методика на лечебната физкултура)- външен.  

2. Доц. д-р Симо Петров Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност  Теория на възпитанието и 

дидактика (предучилищна педагогика) - вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да 

са проведе на 03.12.2015 година от 11.30 часа в 24 каб. на Ректората. 

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

асистент към катедра „ТМФВ и спорт“ по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., научна специалност Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната 

физкултура) със срок 2 /два/ месеца от обнародването в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Общото събрание на Педагогическия факултет да се 

проведе на 17 ноември 2015 г. от 13,00 в 1 аула на Нова сграда. 

Структурата на Общото събрание е следната – всички членове 

на ПФ – хабилитирани преподаватели, нехабилитирани 

преподаватели и служители на ОТД, 15 студента и 3 докторанта. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/    Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/      /доц.дпн Р.Танкова/ 


