
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  №  5/05.02.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър 

на учебната 2018/2019 г. следните лица: 

катедра „Естетическо възпитание”: 

 

1. Проф. д-р Галина Георгиева Лардева - Минкова - 210 ч. в упр. по 

дисциплините „История на световното изобразително изкуство и архитектура“ - 

II част с ПОИИ I курс, „История на изкуството“ -II и IV част с Графичен дизайн I 

и II курс; 

2. Д-р Тотка Петрова Григорова - 395 ч. в  упр. по дисциплините 

„Живопис“ с ПОИИ I курс,“ИБИИА“- II част и „Декоративни изкуства“ с ПОИИ 

III курс, „Живопис и цветознание“ и ИД I част „Стилизация и орнамент“ с ГДР I 

курс; 

3. Доц. Владимир Генадиев Иванов - 130 ч. в упр. по дисциплините 

„Графика“ с ПОИИ II и III курс; 

4. Д-р Русен Георгиев Дойков - 80 ч. в упр. по дисциплината 

„Скулптура“ с ПОИИ III курс; 

5. Д-р Мирена Иванова Васева - 200 ч. в упр. по дисциплината ИД - III 

част „Сценография“ с ПОИИ III курс; „Основи на изобразителното изкуство“ с 

НУП и НУПЧЕ, II курс; „МОИД в ДГ“ с II курс ПУП и НУП;  

6. Николай Христов Томов - 60 ч. в упр. по дисциплината „Рисуване и 

визуално проучване“ с ГДР I курс; 

7. Георги Спасов Божанов - 70 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

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

8. Соня Тодорова Станкова - 50 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална 

фотография“ - II част с ГДР I курс; 



9. Доц. д-р  Зора Георгиева Янакиева - 100 ч. в упр. по дисциплината 

„Матодика на обучението по изобразително изкуство в прогимназиален и 

гимназиален етап на СОУ“ с III курс ПОИИ; 

10. Проф. д-р Милена Георгиева Георгиева - 65 ч. в упр. по дисциплината 

„История на българското изобразително изкуство и архитектура“ II ч. с ПОИИ III 

к. 

11. Д-р Софрони Георгиев Върбев - 40 ч. упр. по дисциплината „Дизайн 

на периодични издания“ с ГДР, II курс; 

12. Денка Иванова Иванова - 30 ч. упр. по дисциплината ФД3 „Сценичен 

грим“ с II курс специалност АДТ; 

13. Димитър Атанасов Атанасов – 60 ч. упр. „Актьорско майсторство” с 

ІVкурс специалност АДТ; 

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

майсторство“ с I курс специалност АДТ;; 

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

техника“ с I курс специалност АДТ;; 

16. Д-р Петя Красимирова Иванова – 60 ч. в упр. по дисциплината 

ФД„Текст и образ“ с IV курс специалност АДТ; 

17. Стефан Владимиров Попов – 120 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с II курс; 

18. Мариета Стоянова Иванова - Гиргинова – 30 ч. в упр. по 

дисциплината ИД„Литература и сцена“ с II курс специалност АДТ; 

Катедра Музика 

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

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

Музика II, III и IV курс; 

2. Георги Иванов Найденов - 300 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка и гайда)” с І,II,III и IV курс специалност 

Музика; ИД- 6,7 и 8 част „Музикални ансамбли“ VI, VII и VIII част с III и IV курс 

Музика; ИД - 3 „Камерни състави“ - I част с ПОМ II курс; 



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 Симеонов Величков - 90 ч. в упр. по дисциплината 

„Спец.предмет (кавал) с I, II и III  к., спец. „Музика“; 

5. Мариана Василева Митева -225 ч. в упр. по дисциплините: “Джаз 

хармония - II част“ с II курс ДПИИ; „Стажантска практика“ с Музика IV курс; 

„Стажантска практика“ с ПОМ IV курс; „Спец. предмет (акордеон)“ с ДПИИ IV 

курс; „Хоспитиране“ с III курс Музика; „Полифония“ с II курс Музика; 

“Музикална грамотност“ с I курс ПНУП з.о; ръководство на дипломанти; 

6. Станка Иванова Даутовска - 390 ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (народно пеене)“ с I, II,III и IV курс, спец. „Музика“, ИД“Пеене в 

народен хор“- II и IV част с I и II курс Музика, ФД 2 „Дирижиране на народен 

хор - II част“ с IV курс Музика; 

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

предмет тамбура“ с I курс, спец. Музика; 

8. Ганка Георгиева Георгиева - 30 ч. в упр. „Специален предмет 

(класическо пеене)“ с II курс, Музика; 

9. Петър Веселинов Койчев - 30 ч. в упр. по дисциплината 

„Задължителна китара (за китаристи - китарен съпровод)“ с ДПИИ III курс; 

10. Пенчо Димитров Пенчев - 30 ч. в упр. „Специален предмет (туба)“ с 

Музика III курс; 

11. Петър Александров Джурков - 150 ч. в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (джаз пиано)“ с ДПИИ IV курс, „Музикални формации“ I и 

V част с II и IV курс ДПИИ; „Джаз импровизация“ с IV курс ДПИИ; 

12. Христо Стоянов Минчев - 60ч. в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (бас китара и контрабас)“ с IV к., спец. ДПИИ; 

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

ръководство на докторант. 

катедра «Психология»: 

 



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

по дисциплина  Педагогическа психология Iчаст в специалност  –Психология, 

р.о., дисциплина Детско- юношеска психопатология в специалност Социална 

педагогика 

2. Доц. д-р Михаил Николов Проданов –  200 часа в упражнения по 

дисциплина Основи на диагностиката в социалната практика в специалност 

Социална педагогика, дисциплина Психодиагностика в специалност Специална 

педагогика. 

Катедра ПУП 

1.  Вивиан  Саркис Арабян  – по практ. английски език     150 ч. упр.         

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

3. Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕДГ в ПНУП р.о. и з.о.   150 ч. 

упр. 

4. Мария Иванова Стаматова -  по дисц. МОБЕДГ в ПУП    100 ч. упр.     

Катедра ТМФВ и спорт 

1. Антон Димитров Христозов – ТАО и  Ски курс – 180 часа 

2. Живка Огнянова Атанасова – ОФП – 300 часа 

3. Георги Живков Илиев – ОФП – 200 часа 

4. Гергана Танкова Колева – ОФП – 200 часа 

5. Боряна Севдалинова Илкова – ОФП – 200 часа 

6. Елена Ангелова Петрова – баскетбол -  200 часа 

7. Георги Стойков Сивов  - хандбал -100 часа 

Катедра Педагогика и управление на образованието 

1. Доц.д-р Коста Димитров Герджиков – 100 часа в упражнения по 

дисциплината “Доцимология” с ІІІ к., специалност Педагогика.  

2. Проф. д-р Георги Добрев Петров – 80 часа  в упражнения по 

дисциплината Педагогика на отклоненото поведение, с ІІІ к., сп. Социална 

педагогика 

3. Проф. д-р Цецка Димитрова Коларова – 150 часа в упражнения по 

дисциплината Правна Защита на детето и личността с 1 курс, специалност 



Социална педагогика и дисциплината Гражданско образование с 3 курс, 

специалностите Педагогика и Социална педагогика (поток) 

4. Проф.дпн Цветанка Луканова Иванова  – 120 ч. в упражнения по 

дисциплината „Методика на корекция на речевата патология”, с ІІІ курс, 

специалност  Специална педагогика 

5. Д-р Лиляна Иванова Чобанова – 100 часа в упражнения по 

дисциплината Методика на корекция на речевата патология» с ІІІ курс, 

специалност Специална педагогика и дисциплината Приобщаващо образование, с 

1 курс, специалност ПНУП. 

6.  Д-р Стефан Любомиров Августинов – 45 часа в упражнения по 

дисциплините „Алтернативни методи за логопедична терапия“ и „Диагностика на 

атипичното развитие“ с 3 к., специалност Специална педагогика. 

7. Д-р Надя Радославова Танева – 200 ч. в упражнения по дисциплината 

Мениджмънт на социалните услуги с 2 курс, специалност Социална педагогика; 

дисциплината Социално включване на деца и ученици със СОП с 2 курс, 

специалност Специална педагогика и Практикум за работа по случай, с 3 курс, 

специалност Социални дейности.  

8. Димка Димирова Иванова – 180 часа в упражнения по дисциплината 

История на педагогиката и българското образование с 4 курс, специалностите 

НУП, ПНУП (р.о. и з.о.)  

9. Мария Петкова Джонова – 315 часа в упражнения по дисциплината 

Допълнителна подкрепа на деца със СОП със специалностите НУПЧЕ, 2 курс, 

НУП, 2 курс, ПУП, 2 курс и ПНУП, р.о. , 2 к. и дисциплината Социални дейности 

на хора с увреждания с 3 к. специалност Социални дейности. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да назначи проф.дпсн Майяна Милчева 

Митевска-Енчева като гост преподавател от втори семестър на учебната 

2018-2019 г. на ½ щат . 

 

ФС РЕШИ: Одобрява следните промени в учебни планове: 



        - Дисциплина „Пластични изкуства - I част“ в I семестър  на 

специалност „Актьорство за драматичен театър“  да бъде преместена еднократно 

във II семестър на учебната 2018/2019 година. 

  - ФД- I част „Текст и контекст“ II курс, III семестър на специалност 

„Графичен дизайн с реклама“  да бъде преместена еднократно във IV семестър на 

учебната 2018/2019 година; 

 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнение към избираеми дисциплини в 

учебния план на специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“, 3 семестъра, задочно обучение, ОКС  „магистър“, както следва: 

 І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини 2 – хорариум 10+0+10 

GeoGebra и обучението по математика в началното училище - възможности 

и предизвикателства. 

 

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

на тема: ”Импровизацията за китара в модерния джаз”  за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” на Петър Веселинов Койчев по област на 

висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство” 

към катедра  “Музика” с научен ръководител  доц. д-р Таня Бурдева.    

ФС РЕШИ : Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Петър Веселинов Койчев с 

дисертационен труд на тема ”Импровизацията за китара в модерния джаз” и 

научен ръководител доц. д-р Таня Бурдева. по: по област на висше образование 8. 

Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство”, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 8/07.01.2019 г. и на основание чл. 30 (2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора следния състав на 

научно жури: 

Външни членове: 



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

музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, област на висше 

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

изкуство (Музикознание и музикално изкуство). 

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

танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално  направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Флейта). 

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

танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално  направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Музикознание и музикално изкуство). 

4. Проф. д-р Мария Георгиева Ганева - Национална музикална академия 

“Проф. Панчо Владигеров“- гр. София, област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и 

музикално изкуство). 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Таня Викторова Бурдева  - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, по:  област на висше образование 8. Изкуства; професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално 

изкуство). 

Резервни членове: 

1.  Доц. д-р Тодорка Христова Кушева - пенсионер,  ПУ „Паисий 

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

направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално 

изкуство) - вътрешен. 

2. Доц. д-р Георги Василев Митев -  АМТИИ, гр. Пловдив, по област на 

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

танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство) - външен. 



Откритото заключително заседание да са проведе на 05.04.2019 година от 

14.00 часа в 505 с.з. на Нова сграда на ПУ „П.Хилендарски“. 

 

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

Петър Веселинов Койчев -  редовен докторант  в катедра “Музика” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито 

заключително заседание за защита на дисертационен труд на тема „ 

Импровизацията за китара в модерния джаз“ за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” по област на висше образование 8. 

Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство” към катедра  

“Музика” с научен ръководител  доц. д-р Таня Бурдева.    

 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Борислав Иванов Борисов  за редовен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

програма  Методика на обучението по музика  към  катедра „Музика”, с 

научен ръководител доц. д-р Таня Викторова Бурдева и тема на 

дисертационния труд: „Педагогически технологии за интегриране на 

българския музикален фолклор в обучението по музика в средното 

училище”. 

 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Ралица Живкова Колева  за задочен 

докторант по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

програма  Методика на обучението по български език и литература  към  

катедра „Начална училищна педагогика”,  с научен ръководител проф.д.п.н. 

Маргарита Тодорова Терзиева и тема на дисертационния труд: „Комиксът и 

литературното обучение на билингвални ученици в 4. клас“. 

 



ФС РЕШИ:  Да бъде записана  Таня Стефанова Илиева  за редовен 

докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител проф.д.п.н. Румен Иванов Стаматов  и тема на 

дисертационния труд: „Развитие на силните страни в детско-юношеска 

възраст”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан  Лазар Стефанов Атмаджов  за редовен 

докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител доц.д-р Ирена Иванова Левкова  и тема на 

дисертационния труд: „Рисково поведение в юношеска възраст”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана  Снежана Атанасова Йотовска  за 

редовен докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител доц.д-р Юрий Павлов Янакиев  и тема на 

дисертационния труд: „Стрес и виктимизация в системата учител – родител 

- дете”. 

 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана  Паулина Цветанова Цветкова  за 

задочен докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител проф.дпсн Майяна Милчева Митевска-Енчева  и тема 

на дисертационния труд: „Емоционална интелигентност и кариерна 

ориентация в ранна зряла възраст”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан  Петко Тодоров Стайков  за задочен  

докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански и 



правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител доц.д-р Юрий Павлов Янакиев  и тема на 

дисертационния труд: „Развитие на лидерски умения и способности у 

педагогическите специалисти”. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана  Магдалена Милкова  Герева за задочен 

докторант по:  област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология към катедра Психология , 

с научен ръководител доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева  и тема на 

дисертационния труд: „Креативност и психично благополучие в зряла 

възраст”. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Константина Николаос Константиниду за 

редовен докторант 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 научен ръководител проф.д-р Галин 

Борисов Цоков и тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на 

училищното законодателство в Република Гърция и България“. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Екатерина Георгиева Ужиканова за 

редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, 

докторска програма Социални политики и социална работа в катедра 

Социални дейности, с научен ръководител доц. д-р Людмила Павлова 

Векова и тема на дисертационния труд: „Социална работа с деца и 

семейства в подкрепа на ранното детско развитие.”  

ФС РЕШИ: Да бъде записана Мария Христова Сиракова  за задочен 

докторант по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 



правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, 

докторска програма Социални политики и социална работа в катедра 

Социални дейности, с научен ръководител проф. д-р Нели Илиева 

Бояджиева и тема на дисертационния труд: „Социална работа и 

благополучие при семейства на деца с увреждания ”. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет (01.03.2018 г. – 07.01.2019 г.)  на 

Елена Ангелова Каменова – задочен докторант 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 Иванова, 

тема на дисертационния труд „Иновативен педагогически модел за 

усвояване на чужд език в предучилищна възраст“, дава много добра оценка 

и отчислява с право на защита, считано от 01.02.2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2018 г. до 01.02.2019 г.от Гергана Манчева Манева – редовен  докторант 

по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика) към катедра  “Педагогика и управление 

на образованието” с научен ръководител  проф. д-р Нели Илиева Бояджиева, 

тема на дисертационния труд „Социално-педагогическо консултиране за 

превенция на агресивното поведение при ученици в гимназиален етап на 

образование“, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.02.2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2018 г. до 01.02.2019 г.от Недялка Петрова Гарова – задочен  докторант 

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 научен 

ръководител  проф. дпн Дора СтоиловаЛевтерова, тема на дисертационния 



труд „Сексуално образование при ученици с увреден слух“, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.02.2019 г. 

ФС РЕШИ: Поради техническа грешка да бъде коригирана темата на 

дисертационния труд на Владислава Ангелова Митева – редовен докторант 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.1.Теория и управление на образованието, докторска програма  

Управление на образованието от „Управление на училищното образование 

на общинско ниво – традиции, състояние и възможности“ на „Управление 

на училищното образование на общинско ниво – традиции, състояние и 

възможности“. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2018 г. до 01.02.2019 г.от Владислава Ангелова Митева – редовен  

докторант 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 научен ръководител  проф. д-

р Галин Борисов Цоков, тема на дисертационния труд „Управление на 

училищното образование на общинско ниво – традиции, състояния и 

възможности“, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.02.2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява конспекти за Държавен изпит за специалности 

„Приложна психология”(специалисти и неспециалисти), „Училищна 

психология”(специалисти и неспециалисти), „Позитивна 

психология”(специалисти и неспециалисти) и „Психология на 

управлението”(специалисти и неспециалисти), ОКС  „магистър”. 

Конспектите да влезнат в сила от учебната 2018-2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява учебна програма за  квалификационен курс към 

Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти „Педагогическа и семейна подкрепа за 

развитие на детските езикови компетентности“, предназначен за учители 



хорариум 16 ч., 1 квалификационен кредит, форма на обучение: 

присъствена; продължителност 2 дни; лектори проф.дпн Румяна Танкова. 

ФС РЕШИ: Избира комисия за установяване на готовността на 

кандидатите за заемане на академични длъжности  и за допускането им за 

участие в конкурси, съгласно чл.67, ал.1 от Правилника на РАС на ПУ в 

състав:  

Председател:  проф.д.п.н. Румяна Танкова 

Членове:  проф.д.п.н. Пламен Радев 

Доц.д-р Владимира Ангелова 

Доц.д-р Елена Събева 

Доц.д-р Кирилка Тагарева 

Проф.дпн Веселин Маргаритов 

Доц.д-р Людмила Векова 

Проф.д-р Бисер Дамянов 

Доц.д-р Таня Бурдева. 

 

ФС РЕШИ: Допълнително материално стимулиране да получат 

колегите, подали отчети за научноизследователска работа и имат над 25 

точки вкл. Възнаграждението да бъде изчислено на точка по 4 лева. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /проф.дпн Р.Танкова/ 

  

 


