
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  №  9/23.06.2015 г. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост-преподаватели по 

чл.68, ал.1, т.2  за учебната 2015/2016 година следните лица: 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

1. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – ½ щат 

2. Проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова – ½ щат 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1. Доц.д-р Велимир Иванов Велев – 360 часа 

2. ДОЦ. ИВАН ЛИЛОВ НАЛБАНТОВ – 360 ч.  

3. ДОЦ. ВЕСЕЛИН  СТЕФАНОВ  РАНКОВ  - 360 ч. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели следните 

лица: 

ЗА УЧЕБНАТА 2014 /2015 ГОДИНА 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

1. Румен Лазаров Алексиев – 80 ч. водни спортове 

2. проф. дбн Мима Иванова Николова – 150 часа – анатомия 

3. проф. д-р Василий Щерев Ишев – 100 часа – спортна медицина и 

хигиена  

Катедра „Естетическо възпитание“ 

- проф.Стефан лазаров Лютаков – 20 ч. упр. по дисциплината 

Скулптура с 2 к. 4 сем., и 3 к. 6 сем. специалност ПОИИ 

ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

Катедра „Психология“ 

1. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 200 часа в 

упражнения по дисциплина Психология на развитието в специалност  



Психология , дисциплина Психология на обучението в специалност 

Специална педагогика 

2. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова – 100 часа в 

упражнения по дисциплина Детско- юношеска психопатология в 

специалност Социална педагогика 

3. Проф.дбн Мима Иванова Николова – 200 часа в упражнения по 

дисциплина Анатомия и физиология на ВНД  в специалност Психология 

4. Проф.д-р Енчо Недялков Герганов –  150 часа в упражнения по 

дисциплина психолингвистика в специалност Психология – редовно и 

задочно 

5. Проф.дпсн Павел Ангелов Александров – 400 часа в 

упражнения по дисциплина Въведение в психологията , История на 

психологията, Увод в диференциалната психология лекции и упражнения в 

специалност Психология  

6. Проф. д-р Милка Данева Василева – 200 часа в упражнения по 

дисциплина Методика на преподаването по психология р.о и з.о 

7. Проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова – 250 часа в 

упражнения по дисциплина Експериментална психология в специалност 

Психология – редовно и задочно обучение  

8. Доц д-р Рада Иванова Масалджиева - 130 часа в упражнения по 

дисциплина Основи на клиничната психология в специалност Психология 

задочно и редовно 

9. Д-р Валентин Асенов Чаушев – 80 часа в упражнения по 

дисциплина Експериментална психология в специалност Психология, 

Психология на обучението в специалност НУПче  

10. Д-р Лилия Виткова Бабакова - 80 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието ІV част в специалност Психология 

11. Биляна Валериевна Гинина - 90 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието ІІ част в специалност Психология 



р.о и з.о, Педагогическа психология ІІ част р.о в специалност Психология, 

Емоционално привързване ИД ІІІ част в специалност Социални дейности. 

Катедра „Музика“ 

1. Владимир Симеонов Величков – 90 часа в упр. по 

дисциплините „Спец. предмет (кавал)“ с II к., IIIк., спец. Музика, ИД 

„Български фолклорни традиции“ 

2. Пенчо Димитров Пенчев - 160 часа в упр. по дисциплините 

«спец. предмет (ударни инструменти)» с III, IV к. ДПИИ, и «Задължителни 

ударни инструменти или перкусионни състави за ударни» с III к., ДПИИ 

3. Ганка Георгиева Георгиева - 75 часа в упр. по дисциплината 

«спец. предмет инструмент / пеене (класическо пеене)», с III к., ПОМ, по 

дисциплината ИД «спец. предмет, с II к., ПОМ, Методика на обучението 

по пеене с IVк., спец. ПОМ 

4. Георги Иванов Найденов - 270 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II к, IIІ к., спец. Музика;  

ИД III ч. „Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IIк,  IІI к., ПОМ, 

„Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IІІ к., ПОМ.,“Методика на 

обучението по инструмент ( гъдулка)“, IV к, ПОМ; ИД. „Музикални 

ансамбли“ Vч, IIIк. спец. Музика,  ИД „Спец. предмет инструмент / пеене 

(гайда)”, IIIк., спец. ПОМ, „Методика на обучението по инструмент пеене 

(гайда)“, с IVк., спец. ПОМ 

5. Апостол Алексиев Маронов - 105 часа в упр. по дисциплините 

ИД 3 част„Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с IІI к., спец. 

ПОМ, „Спец. предмет инструмент / пеене (тамбура)” с II к., спец. 

„Музика“, „Методика на обучението по инструмент (тамбура), IVк., ПОМ 

6. Петър Веселинов Койчев - 90 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет инструмент / пеене (китара)” с III, IV к., спец. ДПИИ,  ИД 

3 част „Спец. предмет инструмент / пеене (китара)” с III к., спец. ПОМ 



7. Иван Димитров Енев - 150 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (ударни инструменти)” с II к., III к. и IVк,  

спец. ДПИИ 

8. Станка Иванова Даутовска - 405 часа в упр. по дисциплините 

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с IVк. ДПИИ, ИД 

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с IIк. и III к., ПОМ, 

«Спец. предмет инструмент / пеене (народно пеене)» с II к. и III к., спец. 

Музика, ФД 1 част „Дирижиране на народен хор“ с III к., спец. Музика,  

ИД 1 част „Пеене в народен хор“ Iч. с I к. и II к., спец. Музика,  ИД 1 част 

„Пеене в народен хор“ III ч. с II к., спец. Музика. 

9. Румяна Дойнова Халачева - 30 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет инструмент / пеене (флейта)” с ІV к., спец. ДПИИ 

10. Петър Александров Джурков – 300 часа в упр. по 

дисциплините «спец. предмет инструмент / пеене (пиано)» с IIк. и IVк. 

ДПИИ, «Аранжиране за джаз и поп формации» с III к.  ДПИИ, «Музикални 

формации II част» с III к.  ДПИИ, « Джаз импровизационна практика» IVк. 

ДПИИ, «Музикални формации III част» с IV к.  ДПИИ, «Електронни 

клавишни инструменти“, II к., ДПИИ 

11. Проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов - 330 часа в упр. по 

дисциплините «Музикален анализ» с ІІ к., спец. ПОМ, «Музикален анализ» 

с ІІ к. и спец. Музика, «Музикални форми и жанрове» с II к.  спец. ДПИИ, 

«Хармония с аранжиране I част» с III к.  спец. ПОМ и Музика 

12. Пенчо Димитров Пенчев – 75 часа в упр. по дисциплините ИД 

«спец. предмет инструмент / пеене (тромпет)» с IIк. ДПИИ, „Методика на 

обучението по инструмент / пеене (тромпет)» с IVк. ПОМ. 

13. Пламен Георгиев Добрев – 30 часа в упр. по дисциплините 

«спец. предмет инструмент / пеене (кавал)» с IIIк. спец. Музика. 



14. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 120ч. в упр. по 

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

ПНУП, Р.О., IIIк. 

Катедра „Социални дейности“ 

1. Проф. дпн Албена Дянкова Чавдарова – 100 часа в упражнения 

по дисциплина История на социалната работа в специалност “Социални 

дейности”  

2. Проф. д-р Румяна Божинова Манова - 100 часа в упражнения 

по дисциплина Медии и комуникация в специалност “Социални дейности”  

3. Доц. д-р Георги Добрев Петров - 100 часа в упражнения по 

дисциплина Пенитенциарна социална работа в специалност “Социални 

дейности”  

4. Д-р Стойка Христова   Калчева – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Социална работа с лица, жертви на насилие в специалност 

“Социални дейности”  

5. Д-р Петко Иванов Минев -  50 часа в упражнения по 

дисциплина Наказателно право в специалност “Социални дейности”  

6. Ас. Златка Петрова Касандрова -  200 часа в упражнения по 

дисциплините Основи на социалната работа и  текуща практика в социални 

институции в специалност “Социални дейности” 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова  - 450 часа в упражнения 

по дисциплината “Теория на възпитанието” с ІІ к. сп. »Педагогика» и ІІ к., 

сп. ПНУП (з.о.) и дисциплината Педагогика с ІІ к., сп. Социални дейности, 

изб.дисциплина „Възпитателни технологии в СПЗ” с ІІІ к., сп. „Социална 

педагогика”. 

2. Доц. д-р Петър Райков Петров – 250 часа в упражнения по 

дисциплината “Въведение в социалната педагогика” с І к., сп. «Социална 

педагогика».; по дисциплината «Методи на социалната работа» с ІV к., 



специалност Социални дейности и ІІІ к. Сп. Социална педагогика; 

дисциплината «Социална педагогика» с ІІ к. Сп. Социална педагогика. 

3. Недка Атанасова Василева – Петрова – 30 ч. упр. по 

дисциплината «Методи на социалната работа» с ІV к., специалност 

Социални дейности. 

4. Доц.д-р Коста Димитров Герджиков – 110 часа в упражнения 

по дисциплината Изследователска педагогика с ІІІ к., сп. Педагогика. 

5. Людмила Ангелова Иванова – 80 часа в упражнения по 

дисциплината История на образоването и педагогическите учения с ІІІ к. 

сп. Педагогика, дисциплината “История на българското образование” с ІV 

к. сп. Педагогика, дисциплината “История на педагогиката и 

бълг.образование” с ІІ к. ПУП и ЧЕ. 

6. Доц.д-р Георги Петров Гозманов – 110 ч в упражнения по 

дисциплината Неврология с ІІ к., спец. Специална педагогика 

7. Проф.дпн Владимир Маринов Радулов - 60 часа в упражнения 

по дисциплината“Педагогика за зрително затруднени деца” с ІІІ к. сп. 

Специална педагогика 

8. Проф. дпн Цветанка Луканова Иванова -110 ч. в упражнения 

по дисциплината Основи на логопедията с ІІІ к. спец. Специална 

педагогика 

9. Константин Василев Томанов – 70 ч. в упражнения по 

дисциплината «Девиантно поведение» с ІІ к. сп. Специална педагогика. 

10. Проф.д-р Катерина Каролева Караджова – 180 часа в 

упражнения по дисциплината Методи на емпиричните педагогически 

изследвания с ІІІ к. спец. Специална педагогика и по дисциплината 

Професионално образование за хора с увреждания с ІV к. сп. Социална 

педагогика. 

11. Надя Росенова Танева – 150 ч. в упр. по ПД «Практикум по 

социално подпомагане» с ІІІ к. сп. «Социални дейности» 



12. Лиляна Иванова Чобанова – 90 ч. в упр. по дисциплината 

«Основи на логопедията»  с ІІІ к., сп. Специална педагогика и по 

дисциплината «Интеграция на лица със СОП» с ІІ к., сп. Социална 

педагогика. 

13. Магдалена Ванева Иванова – 60 ч в упр. по дисциплината  

«Основи на педагогиката за лица с умствена изостаналост» с ІІІ к., спец. 

Специална педагогика 

14. Христина Христова Григорова -  30 ч. в упр. по дисциплината 

«Социална педагогика» с ІІ к., специалност Социална педагогика. 

Катедра „Начална училищна педагогика“ 

1. Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 350 ч. упр. по 

дисциплините Математика І част - спец. „Предучилищна и начална 

училищна педагогика” –  з.о. ; Формална логика – спец. „Педагогика“ и 

Логика – спец. „Психология“ – з.о. 

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 – 300 ч. упр. по дисциплината 

Методика на обучението по български език и литература в началния етап 

на СОУ - спец.  “Начална училищна педагогика и чужд език”, спец. 

„Педагогика” и спец.  „Предучилищна и начална училищна педагогика“. 

4. Ваня Иванова Иванова – 150 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”. 

5. Иванка Георгиева Огнянова – 150 ч. упр. по дисц. Методика на 

обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ и 

дисц. Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ – 

спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”. 



6. Севдалина Ангелова Чочева – 250 ч. упр. по дисц. Методика на 

обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ – 

спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”. 

7. Искра Павлова Ангелова – 100 часа упр. по дисц. Методика на 

обучението по човекът, природата и обществото в началния етап на СОУ – 

спец. „Начална училищна педагогика и чужд език”. 

8. Илия Иванов Пашков – 150 ч. упр. по дисциплината Методика 

на обучението по чужд език в началния етап на СОУ (английски език) – 

спец. „Предучилищна педагогика и чужд език”. 

Катедра „Предучилищна педагогика“ 

1. Десислава  Йорданова Цолевска  - по практически английски език   

–   260 ч. упр. 

2. Атанаска Димитрова Кафалиева - по практически английски език    

–   130 ч. упр.  

3. Иванка Филипова Манчева - по практически чужд език                      

–   190 ч. упр.  

4. Живка Карапалева - по практ. английски–   220 ч. упр. 

5. Стефка Йосифова Бойкина – по практ. английски  –   140 ч. упр. 

6. Биляна Младенова Калоферова -  по дисц. ПВДОС – упражнения и 

хоспитиране в спец. ПУПЧЕ р.об. –   150 ч. упр. 

      7. Елена   Костадинова  Костадинова  по дисц. ПУП  в ПНУП р.о.         

–     60 ч. упр.                                     

8. Пламена Петрова Гълъбова –  по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ  р.о.            

–     30 ч .упр. 

9. Соня Борисова Серафимова –  по дисц. ПТИ в ПУПЧЕ  р.о.   – 30 

ч. упр. 

10. Доц.д-р Тодорка Тодорова  Велинова – дисц. ФМП в ПУПЧЕ, 

ПНУП – р. и з.об. –   150 ч. упр. 



11. Цонка Спасова Илиева – по дисц. МОБЕ в ПНУП р.об., -  300 ч. 

упр. ПУПЧЕ и ПНУП з.об. -    

12. Пенка Кръстева Вълчева – по дисц. МОБЕ в ПНУПр.об. и 

ПУПЧЕ -    50 ч. упр. 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

I. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

1. Доц. д-р Галина Георгиева Лардева – 120 ч. в упр. по 

дисциплините „История на световното изобразително изкуство и 

архитектура I част“ с I к, I сем, спец. ПОИИ; „История на световното 

изобразително изкуство и архитектура III част“ с II к, III сем, спец. ПОИИ. 

2. Доц. Владимир Генадиев Иванов - 105 ч в упр. по 

дисциплините „Графика“ с II к, III сем и III к., V сем., спец. ПОИИ 

3. Проф. Стефан Лазаров Лютаков – 75 ч в упр. по дисциплините 

„Скулптура“ с II к, III сем и III к., V сем., спец. ПОИИ 

4. д-р Владимир Димитров Димитров – 60 ч. в упр. по 

дисциплината „История на българското изобразително изкуство и 

архитектура„ с III к., V сем., спец. ПОИИ 

5. Панайот Минчев Панайотов – 150 ч в упр. по дисциплините 

„Перспектива“ с II к., III сем., спец. ПОИИ, „Декоративни изкуства“ с III 

к., V сем., ПОИИ, „Графичен дизайн“ с IV к., VII сем., МОИИ с III к., V 

сем., НУПЧЕ – българи и чужденци, хоспетиране. 

6. Владимир Пенков Паскалев – 100 ч в упр. по дисциплините 

„Живопис“ с II к., III сем., спец ПОИИ 

7. Мирена Иванова Васева - 110 ч в упр. по дисциплините 

„Живопис“ с I к. I сем. спец. ПОИИ, ОИИ с НУП ЧЕ Iк, I сем. 

8. Боян Людмилов Блажев – 45 ч в упр. по дисциплините 

„Живопис“ с Iк. Iсем. спец. ПОИИ, МОИИ в НЕ на СОУ с III к. V сем. 



9. Найден Младенов Младенов – 100 ч в упр. по дисциплините 

„МОИИ в НЕ на СОУ“ хоспетиране с III к., спец. ПОИИ, „МОИИ“ с III к., 

НУП ЧЕ, българи и чужденци. 

10. Светлозар Георгиев Чавдаров – 90 ч в упр. по дисциплината 

„Скулптура“ с II к, III сем., III к. VII сем., спец ПОИИ 

11. Николай Христов Томов – 45 по дисциплината „Рисуване“ с I 

к, I сем., спец ПОИИ 

12. Доц.д-р Светослав Ангелов Косев – 60 ч по дисциплината 

„Рекламен дизайн“ с IV к, VII сем, спец ПОИИ 

13. Доц. д-р Зора Георгиева Янакиева - 60ч. в дисциплината 

МОИИ в ПГ на СОУ, спец. ПОИИ, IIIк. 

II. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ” 

1. Доц. д-р Любен Владимиров Витанов - 60 ч в упр. по 

дисциплините “МОБТ в про г етап на СОУ”, IIIк, V сем., 

2. Проф. д-р Никола Лилов Божков – 60 ч в упр. по дисциплините 

ПОБТ, I к, I с., – “Основи на тех. и технологично обучение”; 

III. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН 

ТЕАТЪР” 

1. Проф. Ваня  Бориславова Лозанова – 240 часа в упр. по 

дисциплините История на театъра,  История на литературата,  История на 

киното,  I, II И III курс 

2. Димитър Атанасов Атанасов – 90 часа в упр. по дисциплината 

Актьорско майсторство с  I  курс 

3. Доц. д-р Желка Колева Табакова – 60 часа Танци, I курс, I сем. 

4. Зоя Неделчева Капон - 120 ч в упр. по дисциплините АДТ, 

Сценична реч (художествено слово), III и IV курс, V и VIIсем.  

5. Ивана Папазова - 90 ч в упр. по дисциплината Актьорско 

майсторство,  IIкурс 



6. Йосиф Лилянов Герджиков - 60 ч в упр. по дисциплината Вокална 

техника,I курс, I сем. 

7. Доц. д-р Петър Георгиев Змийчаров – 60 ч в упр. по дисциплината 

Пластични изкуства, I и II курс, I и III сем.; 

8. Стефан Любомиров Попов - 280 ч в упр. по дисциплината 

Актьорско майсторство, III курс 

9. Живко Савов Джуранов  – 230 часа в упр  по дисциплината 

Актьорско майсторство, IV  курс 

10. Иван Михайлов Андонов – 30 часа, ИД „Тийзърови техники“, II 

курс 

Катедра „ТМФВ и спорт“ 

1. проф. дпн Димитър Танев Кайков – 200 часа – психология – 10 

лв.  

2. доц. д-р Йонко Тодоров Йонов – 100 часа – лека атлетика 

3. Мария Стоянова Павлова – 200 часа – хандбал  

4. Гена Енчева Андонова – 150 часа – биомеханика – 10 лв. 

5. проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – 200 часа – биохимия – 10 

лв. 

6. проф. д-р Росица Стефанова Църова – 100 часа – баскетбол 

7. доц. д-р Любомир Борисов Спасов – 200 часа – кинезитерапия 

8. Донка Жекова Киркова – 150 часа – спортен масаж 

9. проф. д-р Василий Щерев Ишев – 100 часа – спортна медицина 

и хигиена – 10 лв. 

10. доц. д-р Бонка Михайлова Димитрова – 100 ч. – гимнастика 

11. проф. дбн Мима Иванова Николова – 250 часа – анатомия  

12. Антон Димитров Христозов – 150 часа – ТАО  

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри в учебния план на 

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, втори курс, 



редовно обучение, ОКС „бакалавър“, като Факултативни дисциплини 3-та 

част да се включат „История на България“ и „Игровизация в обучението“. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри одобри нов учебен план на 

специалност  „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС 

магистър, за специалисти, срок на обучение - 3 семестъра. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Албена 

Володева Игнатова – докторант на самостоятелна подготовка по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Специална психология, 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 за  периода  от 01.07.2014 г. до 01.07.2015 г., 

много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.07.2015 

г.    

ФС РЕШИ: Зачислява ас. Стоян Николов Димитров като докторант 

на самостоятелна подготовка 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/ към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и 

спорт“ с тема на дисертационния труд  „Усъвършенстване на двигателно-

координационните способности на подрастващите футболисти“ с научен 

ръководител проф.д-р Лъчезар Димитров. 

ФС РЕШИ: Зачислява ас. Мая Спасова Соколова като докторант на 

самостоятелна подготовка 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/ към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и 

спорт“ с тема на дисертационния труд  „Оптимизиране на педагогическото 

взаимодействие в двигателната дейност на 5-7-годишни деца чрез 

методите на физическото възпитание“ с научен ръководител проф.дпн 

Веселин Маргаритов. 

ФС РЕШИ: Зачислява Владимир Данчев Йорданов  като докторант 

на самостоятелна подготовка 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/ към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и 

спорт“ с тема на дисертационния труд  „Интегрална кондиционна 

подготовка в обучението по карате-до“ с научен ръководител проф.дпн 

Веселин Маргаритов. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа /за 3 

години/ на ас. Стоян  Николов Димитров - докторант на самостоятелна 

подготовка 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/ към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа /за 3 

години/ на Владимир Данчев Йорданов - докторант на самостоятелна 

подготовка 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/ към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. 



ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа /за 3 

години/ на ас. Мая Спасова Соколова - докторант на самостоятелна 

подготовка 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/ към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. 

ФС РЕШИ: Зачислява Маргарита Цонкова Бозова като 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“  към катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

с тема на дисертационния труд  „Управление на взаимодействието 

училище-семейство в рамките на образователната организация“ и научен 

ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа /за 3 

години/ 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“  към катедра 

„Педагогика и управление на образованието“. 

ФС РЕШИ: Зачислява Юлиян Иванов Петров като 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“  към катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

с тема на дисертационния труд  „Учителските синдикати като фактор за 

формиране на макрополитиките в училищното образование“ и научен 

ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков. 



ФС РЕШИ: Одобрява индивидуален учебен план за работа /за 3 

години/ 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“  към катедра 

„Педагогика и управление на образованието“. 

ФС РЕШИ: Дисциплината Методика на изобразителното изкуство в 

специалност НУПЧЕ и ПУПЧЕ да се осъществи в слят поток. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели във филиал 

Кърждали за учебната 2015/2016 г. следните лица: 

- Проф.дпн Пламен Радев – 180 ч. упр. по учебна дисциплинина 

Дидактика, История на педагогиката и българското образование в 

спец. НУПЧЕ, ПУПЧЕ и НУПЧЕ 

- Проф.дпсн Веселин Василев – 150 ч.упр. по дисциплините Обща 

психология, Психология на развитието и Психология на 

обучението, в спец.ПУПЧЕ, НУПЧЕ 

- Проф.д-р Марина Иванова – 120 ч.упр. по дисциплините 

Методика на технологичната култура, Методика на трудово-

конструктивната дейност в спец. НУПЧЕ, ПУПЧЕ 

- Проф.д-р Бисер Дамянов – 120 ч.упр. по дисциплините Основи на 

изобразителното изкуство, Методика на обучението по 

изобразително изкуство, в спец. НУПЧЕ 

- Проф.дпн Дора Левтерова – 60 ч.упр. Интеграция на ученици със 

специални образователни потребности в спец. ПУПЧЕ и НУПЧЕ 

- Проф.д-р Галин Цоков – 60 ч.упр. по дисциплината Управление 

на детското заведение в спец. ПУПЧЕ 

- Доц.д-р Румяна Танкова – 120 ч.упр. по дисциплината Методика 

на обучението по български език в НУ в специалност НУПЧЕ 



- Доц.д-р Албена Александрова – 120 ч.упр. по дисциплините 

Основи на педагогиката, Теория на възпитанието и Методика на 

възпитателната работа в спец. ПУПЧЕ, НУПЧЕ 

- Доц.д-р Елена Арнаудова – 90 упр. по дисциплината Основи на 

музикалната грамотност в спец. ПУПЧЕ и НУПЧЕ слят поток и 

Методика на музиката 

- Доц.д-р Елена Събева – 180 ч.упр. по дисциплините 

Предучилищна педагогика и Семейна педагогика в специалност 

ПУПЧЕ 

- Доц.д-р Галена Иванова – 60 ч.упр. по дисциплината 

Педагогически технологии в играта за спец. ПУПЧЕ 

- Доц.д-р Даниела Маркова – 30 ч.упр. по дисциплината Методика 

на изобразителното изкуство за спец. ПУПЧЕ 

- Доц.д-р Румяна Кожухарова – 60 ч. упр. по дисциплината 

Математика 1 и 2 част в спец. НУПЧЕ 

- Доц.д-р Владимира Ангелова – 120 ч.упр. по дисциплината 

Методика на обучението по математика в НУ – за спец. НУПЧЕ 

- Доц.д-р Тодорка Велинова – 60 ч.упр. по дисциплината Методика 

на формиране на математически представи за спец. ПУПЧЕ 

- Доц.д-р Софка Каракехайова – 120 ч.упр. по дисциплината 

Педагогика на взаимодействието дете-околна среда за спец. 

ПУПЧЕ 

- Проф. В.Петрова – 120 ч.упр. по Методика на овладяване на 

българския език в ДГ за спец. ПУПЧЕ 

- Гл.ас.д-р Силвана Боева – 60 ч.упр. по Методика на физическото 

възпитание в спец. ПУПЧЕ и НУПЧЕ 

 

По доклад от доц.д-р Таня Бурдева – председател на научно жури по 

процедурата за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, след 



проведено обсъждане и явно гласуване, научното жури в състав доц. 

Веселин Койчев, проф.д-р Елена Стоянова, доц. Людмил Петков и 

доц.Етиен Леви  предлага на ФС да избере Майа Константинова Бошева за 

„главен асистент“ по област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

/Музикознание и музикално изкуство – Джаз и поп пеене/ към катедра 

„Музика“ на Педагогическия факултет.  

ФС РЕШИ: Избира Майа Константинова Бошева за „главен 

асистент“ по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство /Музикознание и 

музикално изкуство – Джаз и поп пеене/ към катедра „Музика“ на 

Педагогическия факултет. 

ФС РЕШИ: Одобрява за научната конференция на преподавателите 

от ПФ следното: 

- тема на научната конференция „Образование, развитие, изкуство“ 

- секции : Образование и развитие“, „Позитивно развитие“, 

„Изкуство и развитие“ 

- две кръгли маси „Креативност“ с модератор проф.Стаматов и 

„Традиции и иновации в образованието“ с модератор проф.Радев 

- Срок за подаване на заявките за участие е 1.09.2015 г. до 24.00 ч. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /доц.дпн Р.Танкова/ 

 


