
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  №  2/07.11.2017 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2017/2018 г. следните лица: 

Катедра ПУП 

Десислава Йорданова Цолевска – по практ. английски език  - 300 ч. упр. 

Катедра ТМФВ и спорт 

1. Георги Живков Илиев – 300 часа – ОФП 

2. Йордан Добринов Иванов – 100 часа – ОФП 

3. Мариана Пенева Чепишева – 100 часа – Избираема дисциплина I 

Катедра Музика 

1. Станка Иванова Даутовска - 60 часа в упр. по „Спец. предмет 

инструмент / пеене (народно пеене)“ с Iк., спец. „Музика“; 

2. Георги Иванов Найденов - 60 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка, гайда)” с I к, спец. „Музика“ ;   

3. Георги Колев Христов – 30 часа в упр. по дисципланата „Спец. 

предмет инструмент / пеене (саксофон)“  с Iк., спец. „Музика“; 

4. Иван Димитров Енев - 30 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет (ударни инструменти)“ с I к., спец. „ДПИИ“. 

5. Ганка Георгиева Георгиева - 30ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (класическо пеене)“ с I к. специалност „Музика“; 

6. Владимир Симеонов Величков – 120 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет (кавал)“ с I к, спец. Музика, „Камерна музика“ с IVк., спец. 

ПОМ и „Музика“,; 

7. Тодорка Христова Кушева - 60 ч. в упр. за ръководство на 

докторант. 



8. Пенчо Димитров Пенчев - 30ч. в упр. по дисциплината „Музикален 

инструмент/пеене (ударни инструменти). с I к. специалност „Музика“. 

Катедра Естетическо възпитание 

1. Д-р Тотка Григорова - 240 ч. в упр. по дисциплините „История на 

българското изобразително изкуство и архитектура“ с III к., V сем., 

специалност ПОИИ, „Декоративни изкуства“ ПОИИ III курс, V и VI сем., 

ИД“Стилизация и орнамент“ в спец „Графичен дизайн с реклама“ Iк, II сем. - 

заема мястото на проф. д-р Милена Георгиева Георгиева, която не може да 

провежда обучение по здравословни причини; 

2. Доц. Силвина Илиева  - 30 ч. в упр. по дисциплината „Рекламен 

дизайн“ с IV к., VII сем., специалност ПОИИ; 

3. Докторант Паулина Петрова Стоянова - 60 ч. в упр. по дисциплината 

„Рекламен дизайн“ с IV курс, VII сем. ПОИИ; 

4. Проф. д-р Драгия Иванов - 30 ч. в упр. по дисциплината „Обща  

електротехника с електроника“ с IV курс, VII сем. ПОБТ. 

катедра «Психология »  

- Жанета Василева Ямалиева – 100 часа в упражнения по дисциплина 

Педагогическа психология и  Психология на развитието, в 

специалност Психология, дисциплина Психология на обучението в 

специалност НУПче  и НУП 

катедра «Социални дейности »  

- Златка Петрова Касандрова – 80 часа в упражнения по дисциплина 

Технологии във възпитателната работа в специалност  «Социални  

дейности». 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри допълнителни теми за 

Факултативни и Избираеми дисциплини в учебните планове на ПФ за 

учебната 2017/2018 г. по специалности, както следва: 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – редовно обучение 



   - І курс,  ІІ семестър – Факултатив  І – хорариум 0+15+0 – 

Езикът е природен дар; 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – задочно обучение 

   - І курс,  ІІ семестър – Факултатив  І – хорариум 0+15+0 – 

Език ни свързва, език ни дели; 

  Специалност „Предучилищна педагогика“ – редовно 

обучение 

   - І курс,  ІІ семестър – Факултатив  І – хорариум 0+15+0 – 

Как да водим дебати? 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри допълнителни теми за 

Факултативни и Избираеми дисциплини в учебния план на специалност 

“Начална училищна педагогика” /неспециалисти/, задочно обучение, ОКС 

„магистър“ – по проект „Нов път за нови таланти в преподаването“: 

  - І курс,  ІІ семестър – Факултативи ІІ част – хорариум 

20+0+0 – Образователна  интеграция на ученици от етническите 

малцинства; 

  - ІІ курс,  ІІІ семестър – Факултативи ІІІ част – хорариум 

20+0+0 – Педагогика на  общуването; 

  - І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІ част - 

0+0+20 – Координация между  органите за закрила на детето; 

  - ІІ курс,  ІІІ семестър - Избираеми дисциплини ІІІ част - 

0+0+20 – Модели на позитивно  общуване. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нова избираема дисциплина 

“Прилагане на психологически жест в сценични форми“ с  хорариум 

0+0+30 , в специалност АДТ, II курс, IV семестър. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри включване на допълнителна 

избираема дисциплина в 6 семестър на учебната 2017/2018 г.  в 

специалност Психология редовно и задочно обучение – „Въведение в 

позитивната психология“. 



ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Владимир Данчев Йорданов с 

дисертационен труд на тема „Интегрална кондиционна подготовка в 

обучението по Карате-до“ и научен ръководител проф. д.п.н. Веселин 

Маргаритов 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 

трнировка, по предложение на катедрения съвет, протокол № 5/21.09.2017г. и 

на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагам да се 

гласува от факултетен съвет следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:     

1. Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова - 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) 

2. Проф. 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 (Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка - педагогическа и психологическа основа на обучение на спортни 

педагози) 

3. Доц. д-р Таня Хипова Колева – Аграрен университет – 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). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



1. Проф. д.п.н. 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) 

2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)”. 

        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Росен Костадинов Алексиев – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по … (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”, гр. 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 15.12.2017г. 

  

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Учителските синдикати като фактор във формирането на 

образователните политики”   за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор”  на Юлиян Иванов Петров -  докторант на самостоятелна подготовка 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, докторска програма 



Управление на образованието в катедра „Педагогика и управление на 

образованието” с научен ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

научната степен ‘доктор на науките’ от Юлиян Иванов Петров  с 

дисертационен труд на тема „Учителските синдикати като фактор за 

формиране на макрополитиките в училищното образование“ по: 

област на висше образование  1. Педагогически науки професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 2/16.10.2017 и на основание чл. 30(2)  във връзка 

с  чл. 40 от ППЗРАСРБ и чл. 37(1)  във връзка с чл. 48(1) от ПРАСПУ, 

предлагам да определите следния състав на научно жури: 

Външни членове 

1. Проф. д-р Петър Димитров Балкански – Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) 

2. Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за 

национално и световно стопанство – София, по област на висше образование: 

1.Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория 

на възпитанието и дидактика). 

3. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност (Теория на 

възпитанието и дидактика) 

Вътрешни членове: 

4. Проф. дпн Пламен  Радев Иванов  - Пловдивски университет 

“ПаисийХилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 



5. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието (Управление на образованието);    

 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Петър Райков Петров –  пенсионер – гр. Русе, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - външен 

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – 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-

вътрешен 

 Факултетният съвет определи откритото заключително заседание 

да се проведе на 19.01.2018 г. от 14.30  ч. в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Управление на взаимодействието училище – семейство в 

рамките на образователната организация”   за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор”  на Маргарита Цонкова Бозова -  докторант на 

самостоятелна подготовка по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 

докторска програма Управление на образованието в катедра „Педагогика и 

управление на образованието” с научен ръководител проф. д-р Галин Борисов 

Цоков. 

  

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

научната степен ‘доктор на науките’ от Маргарита Цонкова Бозова  с 



дисертационен труд на тема „Управление на взаимодействието училище – 

семейство в рамките на образователната организация“  по: 

област на висше образование  1. Педагогически науки професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 2/16.10.2017 г. и на основание чл. 30(2)  във 

връзка с  чл. 40 от ППЗРАСРБ и чл. 37(1)  във връзка с чл. 48(1) от ПРАСПУ, 

предлагам да определите следния състав на научно жури: 

Външни членове 

1. Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за 

национално и световно стопанство – София, по област на висше образование: 

1.Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория 

на възпитанието и дидактика). 

2. Доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова – Университет „Проф.д-р Асен 

Златаров“ – Бургас, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) 

3. Доц. д-р Петър Райков Петров –  пенсионер – гр. Русе, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 

Вътрешни членове: 

 

4. Проф. дпн Пламен  Радев Иванов  - Пловдивски университет 

“ПаисийХилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

5. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието (Управление на образованието);    

Резервни членове: 



1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност (Теория на 

възпитанието и дидактика)  - външен 

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – 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-

вътрешен 

  

 Факултетният съвет определи откритото заключително заседание 

да се проведе на 19.01.2018 г. от 13.00  ч. в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Академичния съвет да обяви 1 (един) 

конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”,  

съгласно чл. 58, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика) със срок 2 (два) месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена Ваня Цокова Минева в докторантура 

на самостоятелна подготовка 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 на дисертационния труд 

„Адаптиране на учебното съдържание по философия за ученици със СОП 

чрез интерактивни методи и техники“ и  научни ръководители проф.дпн 

Пламен Радев Иванов и  проф.дпн Дора Стоилова Левтерова. 



 ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за 3 

години) на Ваня Цокова Минева – докторант на самостоятелна подготовка 

към катедра „Педагогика и управление на образованието“. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена  Ирина Викторовна Емельянова – в 

докторантура на самостоятелна подготовка по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и 

възрастова психология, с тема на дисертационния труд 

„Самодетерминацията като фактор за отношението на децата към лъжата 

”  и научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева.  

Обучението ще се провежда на руски език. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа ( за 3 

години) на Ирина Викторовна Емельянова докторант на самостоятелна 

подготовка в катедра Психология. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в 

Педагогически факултет  за учебната 2018/2019 година, както следва: 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  1. Педагогически науки   

  1.1.  Теория и управление на образованието   

1 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Управление на образованието 1 1 

   1.3. Педагогика по обучението по...   

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по български език и 

литература  

- 1 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по математика 1 - 

 Музика  Методика на обучението по музика 1 - 

 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по изобразително 

изкуство 

2 - 



 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по бит и технологии - 1 

  3 Социални, стопански и правни науки   

  3.2. Психология   

1 Психология   Педагогическа и възрастова психология 2 2 

  3.4. Социални дейности   

3 Социални 

дейности 

 Социални политики и социална работа  2 2 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде открита и осъществена 

процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието за образователно-

квалификационна степен “магистър”, специалност “Образователен 

мениджмънт”, съгласно чл. 81, ал.1, т. 2а (или 2б) от Закона за висше 

образование (ЗВО) и чл. 25, ал. 2 от Правилника за дейността на НАОА и 

да бъдат приети Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии и 

Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния 

съвет от предходна процедура. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде открита и осъществена 

процедура за програмна акредитация на докторска програма по 

„Управление на образованието”, професионално направление 1.1. Теория 

и управление на образованието; област на висше образование 1. 

Педагогически науки, съгласно чл. 81, ал.1, т. 2в (или 2 г) и ал.8 от Закона 

за висшето образование (ЗВО) и да бъде приет Доклад-самооценка по 

утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на 

задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна 

процедура. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Академичния съвет да бъде открита и 

осъществена процедура за програмна акредитация на професионално 

направление 3.4. Социални дейности за образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ , специалност „Социални дейности“,  редовно 

обучение и образователно-квалификационна степен „магистър“  

специалност „Мениджмънт на социалните организации“  съгласно чл. 81, 



ал.1, т. 2а (или 2б) от Закона за висше образование (ЗВО) и чл. 25, ал. 2 от 

Правилника за дейността на НАОА и да бъдат приети Доклад-самооценка 

по утвърдените от НАОА критерии и Доклад за изпълнение на 

задължителните препоръки на Акредитационния съвет от предходна 

процедура.  

 

ФС РЕШИ: Приема следните учебна програми за курсове за 

краткосрочна квалификация на педагогическите специалисти към 

Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогически специалисти: 

1. „Развиващи функции на допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие за детето от предучилищна възраст“ 

 Предназначение: Учители, директори 

 Хорариум : 18 часа 

 Брой професионални кредити:  1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

2. „Иновации в съвременното образование“ 

 Предназначение: Детски и начални учители; директори на детски 

градини и  училища; заместник-директори; други педагогически специалисти. 

 Хорариум : 48 часа 

 Брой професионални кредити:  3 

 Форма на обучение: присъствена 

 Продължителност: 6 дни 

ФС РЕШИ: Одобрява учебни планове за две професионално-

педагогически специализации „Подготовка за училище и училищна 

готовност“ и „Предучилищно образование чрез изкуство и игри“, 

свързани с придобиване на трета професионално-квалификационна 

степен, за учебна 2017/2018 г. към Департамент за квалификация и 

професионално развитие на педагогически специалисти. 



ФС РЕШИ: Одобрява следните специализации и квалификационни 

курсове към Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогически специалисти: 

    1. Професионално - педагогическа специализация : „Педагогически 

основи с методика на обучението по „Технологии и предприемачество““ с 

учебен план – 1 година, 2 сем. з.о. 215 ч.. 

     2. Квалификационен курс: „Конструктивните игри и занимания в 

обучението по конструктивно-техническа дейност, за формиране на готовност 

за труд, чрез участие на децата в „Обслужващ битов труд“ и „Труд в природна 

среда“ (предучилищна педагогика) – 16 ч.; 

     3. Квалификационен курс: „Формиране у деца от начален етап на 

средното училище на култура на хранене и здравословен начин на живот, чрез 

обучението по „Технологии и предприемачество“ – 16 ч.; 

ФС РЕШИ: Да предложи  на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на доц. д-р  Софка Райчева Каракехайова за срок от 1 (една) 

година, считано от  16.12.2017 г. 

ФС РЕШИ: Да включи в издателския план учебно помагало 

„Ръководство по цветознание“, с автор доц. д-р Даниела Маркова, 100 

страници, I тираж, срок на издаване м.Декември 2017 г. Учебникът е 

предназначен за студенти от специалности ПОИИ и Графичен дизайн 

- специалност ПОИИ, дисциплина „Цветознание“; 

- специалност Графичен дизайн, дисциплина „Живопис и цветознание“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Конспект за прием на докторанти в докторска 

програма Социални политики и социална работа в специалност Социални 

дейности. 

ФС РЕШИ: По повод пенсионирането на проф.дпнс Веселин Василев 

да го удостим с почетния знак на Педагоическия факултет. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

/С.Спасова/      /проф.дпн Р.Танкова/ 


