
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  №  2/09.10.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2018/2019 г.следните лица: 

Катедра Психология 

Проф.дпсн Веселин Костов Василев – 300 ч. в упр. Специалност ……… 

Доц.д-р Маргарита Ангелова Стефанова Бакрачева – 150 . упр. 

Д-р Зорница Минчева Драганова – 150 ч-упр. 

Д-р Мария Николаева Караиванова -  100 ч. упр- 

Роза Любенова Динчева – 120 ч.упр. 

Катедра ПУП 

- Елена Костадинова Костадинова – 60 ч. упр. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната 

длъжност „доцент“ гл.ас.д-р Димитрина Петрова Капитанова по област на 

висше 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по... /Методика на обучението по математика /в детска 

градина и начален етап на СУ/към катедра Начална училищна педагогика 

на Педагогически факултет. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да назначи на академичната 

длъжност „доцент“ гл.ас.д-р Александър Йорданов Линков 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: Да бъде обявен конкурс за професор по област на висше 

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство, научна специалност Живопис и цветознание със срок 3 месеца от 

обнародването му в ДВ. 

ФС РЕШИ: Да бъде обявен конкурс за доцент по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

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

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура)  със срок 3 месеца от обнародването му в ДВ. 

ФС РЕШИ: Да бъде обявен конкурс за доцент по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика /  със 

срок 3 месеца от обнародването му в ДВ. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на доц. д-р Софка Райчева Каракехайова за една година, считано от 

16.12.2018 година. 

ФС РЕШИ: Прекъсва докторантурата на Теодора Живкова 

Бахчеванова – задочен докторант къме катедра ПУП 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 Галена Иванова 

за срок от една година, по повод постъпилла от нея молба до ректора на ПУ, 

считано от 08.10.2018 г. 

ФС РЕШИ: Прекъсва докторантурата на Ясена Валериева Христова – 

задочен докторант към катедра Педагогика и управление на образованието  

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, докторска 

програма Управление на образованието  с научен ръководител проф.дпн 



Пламен Радев за срок от една година, по повод постъпила от нея молба до 

ректора на ПУ, считано от 08.10.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в таксите на докторантури за 

самостоятелна подготовка, както следва: 

Докторска програма „Управление на образованието“ – 2500 лв. 

Докторска програма „Специална педагогика“ – 2500 лв. 

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика – 2000 лв. 

 

ФС РЕШИ: Утвърждава за ръководител катедра “Психология” доц.д-р 

Кирилка Симеонова Тагарева. 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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

 


