
 

 

 

 

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  №  10/27.06.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост-преподаватели по чл.68, 

ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за учебната 2019/2020 година 

следните лица: 

Доц. Иван Лилов Налбантов  -  годишен норматив 360 ч. в упр. в катедра 

„Естетическо възпитание“ 

проф. дпсн Веселин Костов Василев – на ½ щат  в катедра Психология 

Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова – на 1/2 щат в 

катедра ТМФВ и спорт 

проф. дпсн Майяна Милчева Митевска-Енчева на ½ щат  в катедра 

Психология 

проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – на 1/2 щат към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” 

проф.д-р Лъчезар Василев Димитров – на ½ щат в катедра ТМФВ и спорт 

. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи семестър 

на учебната 2019/2020 година следните лица: 

катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Д-р Тотка Григорова - 260 ч. в упр. по дисциплините: „Живопис“, 

специалност ПОИИ II к.; „История на българското изобразително изкуство и 

архитектура“ - I ч., „Декоративни изкуства“, специалност ПОИИ III к;  „Рисуване 

и визуално проучване“ - I част, „Живопис“ - I част, специалност „Графичен дизайн 

с реклама“ I курс. 

2. Д-р Мирена Иванова Васева - 370 ч. в упр. по дисциплината „Теория 

на пластичните изкуства“ с ПОИИ I курс; „Основи на изобразителното изкуство“ с 

НУП и НУПЧЕ, II курс и ПНУП I курс; Илюстрация“ - I част с ГДР III курс. 



 

 

 

 

3. Йордан Калчев - 60 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“, специалност 

ПОИИ I курс. 

4. Проф. д-р Галина Лардева - 70 ч. в упр. по дисциплината „История на 

изкуството“ - III част, с  ПОИИ II курс и „Графичен дизайн с реклама“ II курс. 

5. Николай Христов Томов - 120 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване и 

визуално проучване“, специалност „Графичен дизайн с реклама“  II курс; 

„Рисуване“, специалност ПОИИ II курс. 

6. Соня Станкова - 70 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална фотография“ 

- I част с  „Графичен дизайн с реклама“ I к. 

7. Георги Спасов Божанов - 130 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

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

технологии“ с ГДР III курс. 

8. доц. Васил Николов - 70 ч. в упр. по дисциплината „Шрифт и 

типография“ - I част, с „Графичен дизайн с реклама“ II курс. 

9. д-р Русен Дойков - 130 ч. в упр. по дисциплините: ИД 2: „Пластика“ с 

„Графичен дизайн с реклама“ II курс; „Скулптура“, с  ПОИИ III курс. 

10. Крикор Касапян - 70 ч. в упр. по дисциплината „Графика“ с ПОИИ III 

курс; 

11. Борис Богданов - 70 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на книгата - I 

част (Типология и структура)“ с ГДР III курс; 

12. Д-р Софрони Върбев - 40 ч. в упр. по дисциплината „Опаковка и 

етикет - I част (Материал и конструкция)“ с ГДР III курс; 

13. Иван Тотев -  60 ч. в упр. по дисциплината „Опаковка и етикет - I част 

(Материал и конструкция)“ с ГДР III курс; 

14. Константин Отонов - 60 ч. в упр. по дисциплината ИД  4: „Дизайн на 

информационна среда“ с ГДР III курс; 

15. Доц. Силвина Илиева  - 40 ч. в упр. по дисциплината „Рекламен 

дизайн“ с ПОИИ IV курс; 

16. Доц. д-р Зора Янакиева - 60 ч. в упр. по „Текуща педагогическа 

практика“ с ПОИИ IV курс; 



 

 

 

 

17. Стефан Любомиров Попов - 310 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с АДТ IIIкурс; 

18. Димитър Атанасов Атанасов - 120 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство IV ч., специалност АДТ I курс; 

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

техника“ с АДТ I курс; 

20. Ивомир Игнатов Игнатов – 210 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с II курс; 

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

„Танци“ с АДТ I курс, ИД с АДТ II курс; 

22. Николай Градинар - 60 ч. в упр. по дисциплината „Сценични бойни 

техники“ с АДТ III курс. 

Катедра Музика 

1. Пенчо Димитров Пенчев - 120 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (ударни инструменти)“ с II и III курс, спец. „ДПИИ“ и III и 

IV курс‚ спец. Музика“; 

2. Георги Иванов Найденов - 210 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II и III курс специалност Музика;  ИД 

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

(гайда)” с II и III к., спец. „Музика“, „Камерна музика“ с IV к., спец. Музика; 

3. Петър Александров Джурков – 30 часа в упр. по дисциплината 

„„Музикални формации“ II част, с III курс, спец. „ДПИИ“;   

4. Пенчо Димитров Пенчев – 75 часа в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет инструмент / пеене (туба)” с IV к., спец. „Музика“; „Тахнологични 

модели на преподаването по музикален инструмент (туба)“ с IV курс „Музика“. 

5. Владимир Симеонов Величков - 135 ч. в упр. по дисциплината 

„Спец.предмет (кавал) с III и IV курс, „Музика“; „Технологични модели на 

преподаването по музикален инструмент (кавал)“ с IV курс „Музика“; ИД 3 (II 

група): „Български фолклорни традиции“ (по учебен план допълнителна 

квалификация). 



 

 

 

 

6. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - 30 ч. в упр. за научно 

ръководство на докторант. 

7.   Гл. ас. д-р Мариана Василева Митева - 195  ч. в упр. по 

дисциплините: „Музикален инструмент (акордеон)“ с III курс, ДПИИ; „Текуща 

педагогическа практика“ с IV курс, Музика. 

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

предмет класическо  пеене“ с  III курс, „Музика“. 

9. Венелин  Георгиев- 30 ч. в упр. по дисциплината „Спец. предмет 

(саксофон)“, с II курс, Музика и III курс ДПИИ . 

10. Апостол Маронов - 30 ч. упр. по „Специален предмет (тамбура)“ с II 

курс „Музика“. 

Катедра „Социални дейности“ 

1. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров -  120 часа в упражнения по 

дисциплината Социална работа с лица с девиантно поведение в специалност 

“Социални дейности 

2. Доц. д-р Михаил Николов Проданов -  100 часа в упражнения по 

дисциплината Социална работа в пенитенциарната и пробационната сфера в 

специалност “Социални дейности” 

3.  Д-р Таня Альошева Вазова -  150 часа в упражнения по дисциплините 

Социална работа с хора от третата възраст и Система за социална защита- част 

първа. Система за социално осигуряване в специалност “Социални дейности”  

4. Д-р Цветан Симеонов Стефанов -  200 часа в упражнения по 

дисциплината Социална рехабилитация и Адаптирана двигателна активност и 

здравни грижи за хора с увреждания в специалност “Социални дейности”  

5. Д-р Албена Володева Игнатова - 150 часа в упражнения по 

дисциплините Социални дейности с малцинствени групи и емигранти в 

специалност “Социални дейности” 

Катедра ПУП 

1. Румяна Боянова Пенева   - по практ. английски език  -  150 ч. упр.    

2. Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕДГ в ПУП  - 50  ч. упр. 



 

 

 

 

3. Джулия Миткова Димитрова – по дисц. Математика I-ва част в ПНУП 

р.о., НУП и НУПЧЕ - 150 ч. упр.  

 4. Вивиан Сарвис Арабян – по практ. англ. език  - 20 ч. упр. 

Катедра НУП 

1. Доц. д-р Румяна Тодорова Кожухарова – 140 ч. упр. по дисц. 

Моделирането в обучението по математика – спец. „Предучилищна и 

начална училищна    педагогика“ – з.о. и спец. 

„Предучилищна и начална училищна     педагогика“ – р.о. 

2. Марияна Ангелова Найденова - 220 ч.  упр. по дисц. Методика на 

обучението по български език и литература – спец. „Начална училищна 

педагогика“,  спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 

з.о., спец. „Предучилищна и начална училищна  педагогика“ – р.о. 

3. Виктория Юлиянова Стойнова – 170 ч. упр. по дисц. Методика на 

обучението по български език и литература спец. „Начална училищна 

педагогика и чужд  език“ и спец. „Педагогика“. 

4. Ваня Иванова Иванова – 140 ч. упр. по дисц. Методика на обучението по 

математика – спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 

р.о. 

5. Станимира Петкова Мушакова – 110 ч. упр. по дисц. Методика на 

обучението по математика – спец. „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – р.о. 

Катедра ТМФВ и спорт 

1. Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – Биохимия – 100 ч. – 10 лв. 

2. Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – Гимнастика – 150 ч. – 10 лв. 

3. Доц. д-р Любомир Борисов Спасов – Кинезитерапия – 100 ч. 

4. Д-р. Мариана Пенева Чепишева – Спортна анимация и ТПП – 300 ч. 

5.  Георги Стойков Сивов – Хандбал – 250 ч. 

6. Живка Огнянова Ангелова – ОФП – 500 ч. 

7. Елена Петрова – Баскетбол – 400 ч. 

8. Донка Жекова Киркова – Спортен масаж – 150 ч. 



 

 

 

 

9. Радка Миткова Пеева – Социология – 100 ч.  

10. Катерина Златанова Велкова – Ритмика и танци – 100 ч. 

11. Георги  Живков Илиев – ОФП – 400 ч. 

12. Гергана Танкова Колева – упражнения ТМФВ - 400 ч. 

13. Боряна Севдалинова Илкова – упражнения ТМФВ - 400 ч. 

14. Антон Димитров Христозов – ТАО и  Ски курс –200 ч. 

катедра «Психология»: 

1. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева – 200 часа в 

упражнения по дисциплина Въведение в психологията лекции в специалност 

Психология – редовно и задочно обучение  

2. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – 400 часа в упражнения по 

дисциплина История на психологията, лекции и упражнения в специалност 

Психология – редовно и задочно обучение  

3. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 100 часа в упражнения 

по дисциплина Педагогическа психология 1 част в специалност Психология 

4. Проф.дпсн Соня Методиева Карабельова – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Здравна психология в специалност Психология задочно и редовно 

5. Доц д-р Емилия Борисова Алексиева - 120 часа в упражнения по 

дисциплина Психодиагностика в специалност Психология задочно и редовно 

6. Боян Веселинов Василев - 200 часа в упражнения по дисциплина 

Психология на обучението  в специалност Специална педагогика , по дисциплина 

Когнитивна психология, упражнения  в специалност Психология 

Катедра Педагогика и управление на образованието 

1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – 350 часа в упражнения по 

дисциплината Изследователска педагогика с 3 курс (Педагогика) и дисциплината 

Теория на възпитанието (ПОИИ, Музика и ПОБТ) и дисциплината Дидактика с 2 

к. НУП, НУПЧЕ и ПНУП, (р.о.). 

2. Проф. д-р Катерина Каролева Караджова – 150 часа в упражнения по 

дисциплината Допълнителна подкрепа за деца със СОП с 2 к. ПУП и ПУПЧЕ, 

Професионално образование за хора с увреждания с 4 курс (Социална педагогика). 



 

 

 

 

3. Проф.д-р Цецка Димитрова Коларова – 75 часа упр. по дисциплината 

Социални институции и социална защита с 3 к, Соц. педагогика 

4. Д-р Надя Росенова Танева – 450 ч. в упр. по и ПД «Практикум по 

социално подпомагане» с 3 курс (Социални дейности), Практикум по социално 

подпомагане с 2 к. (Социална педагогика) и Професионален статут на социалния 

работник с 1 курс (Социална педагогика), дисциплината «Основи на социалните 

дейности и социалните услуги» с 2 к. (Социална педагогика) и дисциплината 

Управление на социално-педагогическите заведения с 4 к. (Социална 

педагогика),Основи на социалната работа и въведение в специалността, 1 к. 

Соц.дейности, Алтернативни и виртуални форми на социалните дейности, 3 к. 

Соц. дейности. 

5. Д-р Гергана Манчева Манева – 100 ч. в упр. по Основи на социалните 

дейности и социалните услуги, 2 к. Соп.педагогика, Методи на соц.работа, с 3 к. 

Соц.педагогика, Педагогика на соц.работа с 2 к. Соц.дейн                                     

ости. 

6. Д-р Лиляна Иванова Чобанова – 120 ч. в упр. по дисциплината  

Допълнителна подкрепа за личностно развитие с 3 к., Специална педагогика. 

7. Д-р Марияна Атанасова Стоянова – 30 ч. в упр. по дисциплината 

Допълнителна подкрепа на ученици със СОП, с 2 к., НУПЧЕ. 

8. Д-р Мария Иванова Димитрова – 60 ч. в упр. по дисциплината 

Допълнителна подкрепа за деца със СОП с 2 к. ПУП и ПУПЧЕ 

9. Димка Димитрова Иванова – 50 часа  в упражнения по дисциплината 

История на българското образование с 4 к. (Педагогика) и История на 

образованието  и педагогическите учения с 3 к. Педагогика. 

10. Д-р Магдалена Ванева Хаджиева – 15 ч. упражнения по дисциплината 

«Социални дейности на хора с увреждания» с 3 к., Социални дейности. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнения към факултативни дисциплини в 

учебните планове на специалности,  както следва: 



 

 

 

 

  Специалност „Начална училищна  педагогика и чужд език“ – 

редовно обучение, ОКС  „бакалавър“: 

   - ІІІ курс,  V семестър – Факултативни  дисциплини 2 – 

хорариум 0+0+15 –  Дидактическа анимация. 

  Специалност „Начална училищна  педагогика“ – редовно 

обучение, ОКС  „бакалавър“: 

  - ІІІ курс,  V семестър – Факултативни  дисциплини 2 – хорариум 

0+0+15 –  Дидактическа анимация. 

  Специалност „Предучилищна и начална училищна  педагогика“ 

– 5 сем.,  задочно  обучение, ОКС „магистър“: 

   - ІІ курс,  ІІІ семестър – Факултативи І част – хорариум 20+0+0 – 

Общуване и  култура. 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнения към факултативни  дисциплини в 

учебният план на специалност „Психология“, редовно и задочно обучение, 

ОКС  „бакалавър“ както следва: 

•    ІІ курс,  IV семестър –   Факултативна дисциплини 1 – хорариум 

0+15+0  -  

   Информационни технологии в психологията. 

• ІІI курс,  VI семестър –   Факултативна дисциплини 2 – хорариум 

0+15+0  -   Психология на изкуствата 

По предложение на катедра НУП, с явно гласуване и 18 гласа „за“ 

ФС РЕШИ: Предлага на АС одобри промени в учебните планове на 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно  обучение, 

ОКС „бакалавър“ , на специалност „Начална училищна педагогика“, редовно  

обучение, ОКС „бакалавър“, на специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ и на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, ОКС 

„бакалавър“, както следва: 

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ 



 

 

 

 

- Дисциплината „Чужд език 7“ с хорариум 0+0+60, извънаудиторна 

заетост 60, кредити 4, форма на изпитване – текуща оценка, променя хорариума на 

0+0+45, извънаудиторна заетост става 45, кредити 3 и форма на изпитване се 

запазва; 

- Дисциплината „Методика на обучението по компютърно моделиране“ да се 

добави в 7 семестър с хорариум 30+15+0; извънаудиторна заетост 75, кредити 4 и 

форма на изпитване – изпит; 

- Дисциплината „Методика на обучението по технологии и 

предприемачество“ с хорариум 30+0+15, извънаудиторна заетост 105, кредити 5, 

форма на изпитване – изпит, запазва хорариума, извънаудиторната заетост се 

променя на 75, кредитите стават 4, форма на изпитване се запазва; 

- Дисциплината „Методика на обучението по музика“ с хорариум 

30+0+15/15, извънаудиторна заетост 90, кредити 5, форма на изпитване – изпит, 

запазва хорариума, извънаудиторната заетост става 60, кредитите се променят на  

4, форма на изпитване се запазва; 

- Дисциплината „Методика на обучението по изобразително изкуство“ с 

хорариум 30+0+15/15, извънаудиторна заетост 90, кредити 5, форма на изпитване  

- изпит, запазва хорариума, извънаудиторната заетост става 60, кредитите се 

променят на  4, форма на изпитване се запазва. 

 Специалност „Начална училищна педагогика“ 

- Дисциплината „Игрови технологии в образованието“ с хорариум 

30+15+0, извънаудиторна заетост 75, кредити 3, форма на изпитване – текуща 

оценка се заменя с дисциплината „Методика на обучението по компютърно 

моделиране“ с хорариум 30+15+0, извънаудиторна заетост 75, кредити 3, форма на 

изпитване – изпит. 

 Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 

редовно обучение: 

- Дисциплината „Нормативна база за управление на детската градина и 

училищната институция“ с хорариум 30+0+0, извънаудиторна заетост 60, кредити 

3, форма на изпитване – текуща оценка се заменя с дисциплината „Методика на 



 

 

 

 

обучението по компютърно моделиране“ с хорариум 15+15+0, извънаудиторна 

заетост 60, кредити 3, форма на изпитване – изпит. 

 Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 

задочно  обучение: 

- Дисциплината „Нормативна база за управление на детската градина и 

училищната институция“ с хорариум 15+0+0, извънаудиторна заетост 75, кредити 

3, форма на изпитване – текуща оценка се заменя с дисциплината „Методика на 

обучението по компютърно моделиране“ с хорариум 10+5+0, извънаудиторна 

заетост 75, кредити 3, форма на изпитване – изпит. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура по обявения конкурс за заемане на 

академичната дължност „доцент“ по: област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна 

специалност Музикознание и музикално изкуство (технологични модели на 

преподаването по инструмент – акордеон) по  спазените процедурни изисквания 

по Закон за развитието на академичния състав в Република България в сила от 

05.05.2018г. и Правилник за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ от 15.10.2018 г. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Музика“ на 

Педагогически факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 31 от 12.04.2019 г.  по област на висше образование : 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и 

музикално изкуство (технологични модели на преподаването по инструмент – 

акордеон)), по предложение на катедрения съвет, протокол № 16 / 19.06.2019 г. и 

на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2, чл. 57(1) от ППЗРАСРБ и чл. 68(2) 

ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи следния състав на научно жури:   

Вътрешни за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”; доцент по област на висше образование 8. Изкуства; 



 

 

 

 

Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (научна специалност 

Пластична анатомия и рисуване) 

Външни за Пловдивския университет: 

2. Проф. д-р. Тони Димитрова Шекерджиева - Новак – Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, професор по област 

на висше образование 8. Изкуства; професионално  направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство (научна специалност Музикознание и музикално изкуство)  

3. Проф. д-р Ростислав Христов Йовчев – Национална музикална 

академия "Проф. Панчо Владигеров" - гр. София; професор по област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство (научна специалност Музикознание и музикално изкуство) 

4. Проф. д.изк.н Мария Георгиева Ганева - Национална музикална 

академия “Проф. Панчо Владигеров“- гр. София, професор по област на висше 

образование, 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство (научна специалност Музикознание и музикално изкуство); 

5. Доц. д-р Весела Иванова Гелева – Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; доцент по област 

на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство (научна специалност Музикознание и музикално изкуство); 

6. Доц. д-р Борислав Александров Ясенов - Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив, 

доцент по област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство (научна специалност Флейта);  

7. Доц. д-р Зорница Димитрова Петрова - Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив; 

доцент по област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство (научна специалност Музикознание и 

музикално изкуство); 

Резерви: 



 

 

 

 

1. Проф. дпн Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”; професор по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика) – Вътрешен; 

2. Доц. д-р Стела Благоева Митева - Динкова - Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив, 

доцент по област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство (научна специалност Музикознание и 

музикално изкуство) – Външен. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема: „Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в двигателната 

дейност на 5-7 годишни деца чрез методите на физическото възпитание“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от  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 с научен ръководител проф. дпн Веселин 

Маргаритов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждане на открито заседание за защитата на 

дисертационния труд на тема: „Оптимизиране на педагогическото взаимодействие 

в двигателната дейност на 5-7 годишни деца чрез методите на физическото 

възпитание“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от  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 с научен ръководител проф. дпн Веселин 

Маргаритов, по предложение на катедрения съвет, протокол № 8/ 17.06.2019 г. 

предлагам  на Факултетен съвет следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 



 

 

 

 

1. Проф. д-р Бонка Михаилова Димитрова -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

2. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна академия 

„Васил Левски“, гр. София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

3. Проф. д.п.н Кирил Захариев Костов –ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград  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 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)”. 

 

Резервни членове: 



 

 

 

 

1. Доц. д-р Георги Йорданов Божилов  -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) – външен. 

 

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)” - вътрешен.            

     

           Предлагам откритото заседание за защитата на дисертационния 

трудна тема: „Оптимизиране на педагогическото взаимодействие в двигателната 

дейност на 5-7 годишни деца чрез методите на физическото възпитание“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от  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 с научен ръководител проф. дпн Веселин 

Маргаритов, да се проведе на 18.09.2019 г. 12.00 ч. в 24 каб., Ректорат. 

        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:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема: „Усъвършенстване на двигателно-координационните способности на 

подрастващите футболисти”, за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” от 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 с научен 

ръководител проф. дпн  Лъчезар Василев Димитров.   

ФС РЕШИ:  Във връзка с провеждане на открито заседание за защитата на 

дисертационния труд на тема: „Усъвършенстване на двигателно-

координационните способности на подрастващите футболисти”, за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” от 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 с научен ръководител проф. д-р  Лъчезар Василев 

Димитров, по предложение на катедрения съвет, протокол № 8/17.06.2019 г. 

предлагам  на Факултетен съвет следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:  

 

1. Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

4. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна академия 

„Васил Левски“, гр. София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

2. Проф. д.п.н Кирил Захариев Костов – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград  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 Александър Йорданов Линков – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанито и дидактика) 

Резервни членове: 

 

1.Доц. д-р Георги Йорданов Божилов  -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.6 Спорт, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) – външен. 

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)” - вътрешен.   

          

         Предлагам откритото заседание за защитата на дисертационния трудна 

тема: „Усъвършенстване на двигателно-координационните способности на 

подрастващите футболисти”, за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” от 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 с научен 



 

 

 

 

ръководител проф. дпн Лъчезар Василев Димитров, да се проведе на 18.09.2019 г. 

от  11.00  часа в 24 каб., Ректорат. 

         

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:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема: „Иновативен педагогически модел за усвояване на чужд език в 

предучилищна възраст” за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” от Елена Ангелова Каменова – задочен докторант към катедра 

„Предучилищна педагогика” по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 Педагогика; докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика /Предучилищна педагогика/, с научен ръководител доц. 

д-р Боряна Георгиева Иванова.  

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” от Елена Ангелова Каменова с 

дисертационен труд на тема „Иновативен педагогически модел за усвояване на 

чужд език в предучилищна възраст” и научен ръководител доц. д-р Боряна 

Георгиева Иванова по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 Педагогика; докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика /Предучилищна педагогика/, по предложение на 

катедрения съвет протокол № 12/10.06.2019 г. и на основание чл. 30(2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме на Факултетния съвет да одобри 

следния състав на научно жури: 

             

  Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София, област на висше образование 1. Педагогически 



 

 

 

 

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

дидактика (Език и комуникация). 

2. Проф. д-р Капка Езекиева Солакова - Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – гр. Пловдив; област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 Педагогика; 

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) 

3. Проф. д-р Тиха Атанасова Делчева, пенсионер – гр. Стара Загора; област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 

Педагогика; Теория на възпитанието и дидактика 

   Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян - Пловдивски университет ”Паисий 

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 

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

(Методика на обучението по чужд език – английски език); 

2. Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив,  област на висше образование 1. Педагогически 

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

дидактика  (Предучилищна педагогика) 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска, пенсионер – гр. Стара Загора, област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление  1.2 

Педагогика; Теория на възпитанието и дидактика  - външен 

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

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 Педагогика; Теория на възпитанието и 

дидактика (Предучилищна педагогика) – вътрешен. 

 

Провеждането на откритото заседание на научното жури да се състои на 

30.09.2019 г., от 14.00 часа в заседателната зала на Нова сграда, етаж ІІ на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 



 

 

 

 

Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за 

сметка на Университета. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура по обявения конкурс за заемане на 

академичната дължност „доцент“ по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  професионално направление  1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) по  спазените процедурни изисквания по Закон за 

развитието на академичния състав в Република България в сила от 05.05.2018г. и 

Правилник за развитие на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 

15.10.2018 г.   

ФС РЕШИ:  Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Начална училищна 

педагогика“ на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 31 от 12.04.2019 г.  по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика,  

(Теория на възпитанието и дидактика), по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 9/24.06.2019 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(1), чл. 57(2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ, предлагаме на Факултетния съвет да одобри 

следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

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

световно стопанство, гр. София, област на висше образование 1.  Педагогически 

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

дидактика); 

2. Проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова - Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика); 

3. Доц. д-р Николай Сашков Цанков – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ – гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, 



 

 

 

 

професионално направление  1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика); 

4. Доц. д-р Петър Райков Петров  – пенсионер - Русенски университет 

"Ангел Кънчев", гр. Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив,  област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория  на възпитанието и 

дидактика); 

2. Проф. д-р  Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 1.  Педагогически науки; 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието); 

3. Доц. д-р Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на  висше образование 1. Педагогически 

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

дидактика). 

 

Резервни членове: 

1. Проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова (Тончева) - Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, област на висше 

образование 1.  Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на  обучението по …  (Методика на обучението по математика) - 

външен; 

2. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 



 

 

 

 

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението… (Методика на 

обучението по изобразително изкуство) – вътрешен. 

Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за 

сметка на Университета. 

     

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура по обявения конкурс за заемане на 

академичната  дължност „професор“ по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  професионално направление  1.3. Педагогика на 

обучението по…, Методика на обучението по математика в началния етап на СУ 

по спазените процедурни изисквания по Закон за развитието на академичния 

състав в Република България в сила от 05.05.2018г. и Правилник за развитие на 

академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 15.10.2018г. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в катедра „Начална училищна 

педагогика“ на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 31 от 12.04.2019 г.  по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по ..., Методика на обучението по математика (в началния етап на 

СУ), по предложение на катедрения съвет, протокол № 9/24.06.2019 г. и на 

основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(1), чл. 57(2)  от ППЗРАСРБ и чл. 79(2) 

ПРАСПУ, предлагаме на Факултетния съвет да одобри следния състав на научно 

жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.п.н. Наталия Христова Павлова (Тончева)  - Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ - гр. Шумен, област на висше 

образование  1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по …  (Методика на обучението по математика); 

2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – пенсионер - Пловдивски 

университет  „Паисий Хилендарски“ -  гр. Пловдив, област на висше 



 

 

 

 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по… (Методика на обучението по математика); 

3. Проф. д-р Виолетка Маринова Маринова – Великотърновски университет 

„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, област на висше  образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3  Педагогика на 

обучението по ... (Методика на обучението по  математика); 

4. Проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова - Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ -  гр. Шумен, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1.  Педагогически 

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

дидактика); 

2. Проф. д-р  Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически  науки; 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието); 

3. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – Пловдивски    университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 

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

(Методика на обучението по информатика и информационни технологии). 

 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Пенка Костова Тодорова - Великотърновски университет „Св. 

св.  Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново,  област на висше образование  1. 

Педагогически  науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика)  - външен;   



 

 

 

 

2. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - Пловдивски университет „Паисий  

Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението… (Методика на 

обучението по изобразително изкуство) – вътрешен. 

 

Външните лица да бъдат командировани с право на пътни и нощувка за 

сметка на Университета. 

 

  

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на Ректора да 

назначи на академичната длъжност „професор“  доц. д-р Даниела Тодорова 

Маркова  по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство, (Живопис и цветознание) към катедра 

Естетическо възпитание на Педагогически факултет.      

 

По т. Докторанти 

ФС РЕШИ: Да бъде прекратена докторантурата на Красимира Георгиева 

Бойкова –докторант на самостоятелна подготовка по: област на висшето 

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

3.4. Социални дейности, докторска програма Социални политики и социална 

работа, поради семейни  причини . 

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

на Зоя Неделчева Капон  –докторант на самостоятелна подготолка 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 на дисертационния 

труд „Театрално-образователни стратегии в специализираните училища по 

изкуствата” и научен ръководител проф. д-р Нели Илиева Бояджиева. 

 



 

 

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи от други населени 

места до гр. Пловдив за учебната 2019/2020 година на следните преподаватели: 

Гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков: Перущица – Пловдив - Перущица 

Д-р Таня Жоакимсман: София  – Пловдив – София 

Доц.  Иван Лилов Налбантов: София – Пловдив  – София 

Проф. д-р Александър Любенов Илиев: София - Пловдив – София 

гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова: Храбрино – Пловдив – Храбрино 

гл. ас. д-р Илиана Иванова Червенакова: Хисар – Пловдив  – Хисар 

Доц. д-р Людмила Павлова Векова  – София – Пловдив – София 

Проф. д-р Георги Иванов Шопов - София – Пловдив – София 

Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – София – Пловдив – София 

 Доц. д-р Елена Стоянова Събева - ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – 

ПАЗАРДЖИК 

Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова - АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ – 

АСЕНОВГРАД 

Aс. Вили Спасова Янчева - ПЪРВЕНЕЦ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ 

Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова  - Пазарджик – Пловдив – 

Пазарджик 

Гл. ас. д-р  Николинка Александрова Атанасова - Пазарджик – Пловдив – 

Пазарджик 

Доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова - Първенец – Пловдив – Първенец 

Проф. дпсн Майяна Милчева Митевска-Енчева- София – Пловдив и обратно 

Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева  – София – Пловдив – София  

Доц д-р Ирена Иванова Левкова - София – Пловдив и обратно 

доц. дпн Жана Атанасова Янкова – Стара Загора - Пловдив - Стара Загора 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да не бъде прекратяван трудовият договор 

на доц. д-р Галена Стоянова Иванова за срок от 1 (една) година, считано от  

25.09.2019 г. 



 

 

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява промени в конспекта  за държавен изпит по Методика 

на обучението в началния етап на СУ за специалност «Начална училищна 

педагогика и чужд език», ОКС «бакавалър», редовно обучение, учебна 2019/2020 

г. 

ФС РЕШИ:  За личен и професионален принос и заслуги за изграждането и 

развитието на Педагогическия факултет на Пловдивския университет връчва на 

проф.дпн Пламен Радев почетния знак на Педагоическия факултет. 

Почетният знак на Педагогическия факултет връчи деканът на факултета 

проф.дпн Румяна Танкова. 

ФС РЕШИ: Научната конференция на Педагогическия факултет на тема 

„Човекът и глобалното общество“ ще се проведе на 16,17 и 18.октомври 2019 г.  

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /проф.дпн Р.Танкова/ 

 

 


