
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  №  1/02.10.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2018/2019 г.следните лица: 

Катедра „Музика“ 

1. Пенчо Димитров Пенчев -180 часа в упр. по дисциплините 

„Специален предмет (ударни инструменти)“, „Технологични модели на 

преподаването по инструмент/пеене (ударни)“, с I, II и IV курс, спец. ДПИИ; 

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

предмет инструмент / пеене (гъдулка и гайда)” с І курс специалност Музика;   

3.  Венелин Йорданов Георгиев - 60 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент (саксофон)” с I курс спец. Музика и II курс спец. ДПИИ; 

4. Владимир Величков - 30 ч. в упр. по дисциплината „Спец.предмет 

(кавал) с I  к., спец. „Музика“. 

5.   Мариана Василева Митева -195 ч. в упр. по дисциплините: „Спец. 

предмет (акордеон)“, „Технологични модели на преподаването по музикален 

инструмент (акордеон) с IV курс спец. ДПИИ; Хоспитиране с III курс спец. 

Музика по дисциплината „МОМ“; Хоспитиране с III курс ПНУП; „Основи на 

музиката“ с I к. ПНУП з.о. и Iк. НУПЧЕ; 

6.  Станка Даутовска - 150 ч. в упр. по дисциплината „Спец. предмет 

(народно пеене)“; I курс, спец. „Музика“. 

7. Апостол Маронов - 30 ч. в упр. по дисциплината „Спец. предмет 

тамбура“ с I курс, спец. Музика; 

Катедра ТМФВ и спорт 

1. Гергана Танкова Колева – упражнения ТМФВ - 200 ч. 

2. Боряна Севдалинова Илкова – упражнения ТМФВ - 200 ч. 

3. Гергана Димитрова Димитрова – Спортен мениджмънт - 100 ч. 



Катедра „Педагогика“ 

проф. д-р Катерина Каролова Караджова - 150 часа в упражнения катедра 

«Педагогика и управление на образованието  за І-ви семестър на  учебната 2018-

2019 година по дисциплината «Допълнителна подкрепа на ученици със 

специални образователни потребности», със студенти от 2 курс, специалности 

ПУП и П/НУП, редовно обучение. 

катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Виктор Димитров Бойчев - 60 ч. в упр. по дисциплината „Театрален 

мениджмънт“ с  II к., специалност АДТ; 

2. Димитър Атанасов Атанасов – 310 ч. в упр. по дисциплината  

„Актьорско майсторство“ с IV курс; 

3. Доц. д-р Желка Колева Табакова – 120  ч. в упр. по дисциплината 

„Танци“ с I курс; 

4. Ивомир Игнатов Игнатов – 120 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с I курс; 

5. Йосиф Лилянов Герджиков – 60 ч. в упр. по дисциплината „Вокална 

техника“ с I курс; 

6. Д-р Петя Красимирова Иванова – 60 ч. в упр. по дисциплината „Текст 

и образ“ с IV курс; 

7. Стефан Владимиров Попов – 90 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с I курс; 

8. Христо Димитров – 120 ч. в упр. по дисциплината „Киноактьорско 

майсторство“ с III и IV курс; 

9. Проф. диз. Ваня Бориславова Лозанова - Станчева - 120 ч. в упр. /30 

ч.л. „История на театъра“ с I курс и 30 ч.л. „“История на киното“ с  IIIкурс/; 

10. Георги Спасов Божанов - 30 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

приложения в графичния дизайн“ - II част с II курс; 

11. Проф.  Драгия Трифонов Иванов - 60 ч. в упр. по дисциплината 

„Обща електротехника с електроника“ с IVкурс, VII семестър специалност 

ПОБИТ. 



ФС РЕШИ:  Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Боян Людмилов Блажев с 

дисертационен труд на тема „Развиване на умения за изобразяване на 

обекти по натура чрез учебни задачи по живопис“ и научен ръководител 

проф.д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство; докторска програма „Методика на 

обучението по изобразително изкуство“; към катедра „Естетическо 

възпитание“. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Боян Людмилов Блажев с 

дисертационен труд на тема „ Развиване на умения за изобразяване на обекти по 

натура чрез учебни задачи по живопис “ и научен ръководител проф.д.изк.н. 

Бисер Дамянов по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

програма Методика на обучението по изобразително изкуство, по предложение 

на катедрения съвет, протокол № 2/20.09.2018 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-р Емил Илиев Куков - Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ - Благоевград, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3 . Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по изобразително изкуство) 

2. Проф. д. изк.н. Петер Кънчев Цанев – Национална художествена 

академия - София, по област на висше образование 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2 . Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни 

изкуства) 

3. Доц. д-р Зора Георгиева Янакиева - АМТИИ - Пловдив, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки професионално направление 1.3. 



Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по изобразително 

изкуство). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски“, по:  област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

2. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…(Методика на обучението по изобразително изкуство); 

        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов –  Шуменски университет „Еп. 

Констанин Преславски“, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…(Методика на обучението по изобразително изкуство) - външен 

2. Проф. д-р Марина Спасова Иванова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…(Методика на обучението по изобразително изкуство) -вътрешен 

 

Катедреният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 17.12.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Боян Людмилов Блажев -  редовен докторант  в катедра “ Естетическо 



възпитание ” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на 

открито заключително заседание за защита на дисертационен труд на тема 

„Развиване на умения за изобразяване на обекти по натура чрез учебни 

задачи по живопис“ за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

програма Методика на обучението по изобразително изкуство, с научен 

ръководител проф.д.изк.н. Бисер Дамянов. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Мирена Иванова Васева с 

дисертационен труд на тема „Интерактивни методи в обучението по 

изобразително изкуство (деца от предучилищна възраст)” и научен 

ръководител доц. д-р Даниела Тодорова Маркова 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”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Мирена Иванова Васева с 

дисертационен труд на тема „Интерактивни методи в обучението по 

изобразително изкуство (деца от предучилищна възраст)“ и научен ръководител 

доц. д-р Даниела Маркова по: област на висше образование 1. Педагогически 

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

докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство, по 

предложение на катедрения съвет, протокол № 1/20.09.2018 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-р Нели Илиева Бояджиева - Софийски университет „ Св. 

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



професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика); 

2. Доц. д-р Ани Димова Златева – Тракийски университет - Стара 

Загора, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3 . Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по 

изобразително изкуство); 

3. Доц. д-р Зора Георгиева Янакиева - АМТИИ - Пловдив, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по изобразително 

изкуство). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски“, по:  област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теория на 

възпитанието и дидактика); 

2. Доц. д-р Даниела Тодорова Маркова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…(Методика на обучението по изобразително изкуство). 

        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов –  Шуменски университет „Еп. 

Констанин Преславски“, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…(Методика на обучението по изобразително изкуство) - външен 

2. Проф. д-р Марина Спасова Иванова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…(Методика на обучението по изобразително изкуство) -вътрешен 

 



Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 18.12.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Мирена Иванова Васева -  редовен докторант  в катедра “ Естетическо 

възпитание ” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на 

открито заключително заседание за защита на дисертационен труд на тема 

„Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство (деца от 

предучилищна възраст)“ за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

програма Методика на обучението по изобразително изкуство, с научен 

ръководител доц. д-р Даниела Маркова. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната 

длъжност „доцент“ гл.ас.д-р Хилда Нишан Терлемезян  по област на висше 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... /Методика на обучението по чужд език – английски език/ 

към катедра Педагогика и управление на образованието на Педагогически 

факултет. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната 

длъжност „главен асистент“ д-р Диана Минкова Димитрова по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/ към катедра Педагогика 

и управление на образованието на Педагогически факултет. 



ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на доц. Леонард Моис Капон за една година, считано от 13.11.2018 

година. 

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

специалност „Предучилищна педагогика“ – редовно обучение и специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ – редовно обучение, както следва: 

 Специалност „Предучилищна педагогика“ – редовно обучение 

- На дисциплината „Методика на ориентиране за детето в околния 

свят“ – 3 курс, 6 семестър с хорариум 45+0+15/15, извънаудиторна заетост 135, 

кредити 7 и форма на оценяване текуща оценка да бъде променена формата на 

оценяване изпит, като запазва хорариума, извънаудиторна заетост и кредити. 

 Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ – редовно 

обучение 

- На дисциплината „Методика на ориентиране за детето в околния 

свят“ – 3 курс, 6 семестър с хорариум 45+0+15/15, извънаудиторна заетост 135, 

кредити 7 и форма на оценяване текуща оценка да бъде променена формата на 

оценяване изпит, като запазва хорариума, извънаудиторна заетост и кредити. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри смяната на проф.д-р Галин 

Борисов Цоков в Университетската комисия по оценяване и акредитация с 

доц.д-р Даниела Тодорова Маркова. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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

 

 

 


