
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  №  6/14.01.2020 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател към катедра 

Предучилищна педагогика Десислава Минчева Димитрова – със 160 ч. упр. по 

дисциплината Практическа граматика със студенти от специалност ПНУП, втори 

курс, редовно обучение. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мирко Александров 

Попов – 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 Стоилова Левтерова  тема на дисертационни 

труд „Иновативна образователна среда за ученици с увреден слух”  за  периода  от 

01.03.2019 г. до 14.01.2020 г., дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 14.01.2020 година. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на образователна и 

научна степен ‘доктор’ от  Ваня Цокова Минева с дисертационен труд на тема 

„Адаптиране на учебното съдържание по философия за ученици със специални 

образователни потребности чрез интерактивни методи и техники“ и научни 

ръководители проф. д.п.н. Дора Стоиова Левтерова и проф. д.п.н. Пламен Радев 

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

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика в катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Ваня Цокова Минева с дисертационен 

труд на тема „Адаптиране на учебното съдържание по философия за ученици със 

специални образователни потребности чрез интерактивни методи и техники“  и 

научни ръководители проф. д.п.н. Дора Стоиова Левтерова и проф. д.п.н. Пламен 

Радев Иванов по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 



професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална 

педагогика, по предложение на катедрения съвет, протокол № 8/14.01.2020 г. и на 

основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на 

Ректора да назначи със своя заповед следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпн Сийка Георгиева Чавдарова- Костова - Софийски 

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) 

2. Проф. д-р Веска Митева Шошева – пенсионер -Тракийски университет 

– гр. Стара Загора, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)   

3. Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – гр. Стара 

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

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) . 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 

4.   Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

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

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

науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието).  

 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева - Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика) – външен. 



2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) – вътрешен 

 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 27.03.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

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

Маркова Величкова -  редовен докторант  в катедра “Педагогика и управление на 

образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито 

заключително заседание за защита на дисертационен труд на тема „Социално-

педагогическа работа с деца роми“ за присъждане на образователна и научна 

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

професионално направление 1.2. Педагогика., докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика (Социална педагогика), с  научен ръководител доц. д-р 

Албена Александрова Овчарова. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на образователна и 

научна степен ‘доктор’ от  Мария Маркова Величкова с дисертационен труд на 

тема „Социално-педагогическа работа с деца роми“ и и научен ръководител доц. 

д-р Албена Александрова Овчарова по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Мария Маркова Величкова с 

дисертационен труд на тема „Социално-педагогическа работа с деца роми“ и 

научен ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова по: област на висше 

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

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 

по предложение на катедрения съвет, протокол № 7 /14.01.2020 г. и на основание 



чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да 

определи със своя заповед следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Розалия Йорданова Кузманова-Карталова – ВТУ „Св.св. 

Кирил и Методий“, по област на висше образование: 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

2. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика)  

3. Доц. д-р Петър Райков Петров –  пенсионер – гр. Русе, по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) 

Вътрешни членове:  

4. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет 

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

1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

5. Проф. дпн Пламен  Радев Иванов  - пенсионер - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Цецка Димитрова Коларова – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) - външен 

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

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



науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието);    

 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 27.03.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на образователна и 

научна степен ‘доктор’ от  Гергана Димитрова Колчакова с дисертационен труд на 

тема „Приобщаваща образователна среда за ученици със специални образователни 

потребности /СОП/“ и научен ръководител проф. д.п.н. Дора Стоиова Левтерова 

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

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална педагогика в катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ:  Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Гергана Димитрова Колчакова с 

дисертационен труд на тема „Приобщаваща образователна среда за ученици със 

специални образователни потребности /СОП/“ и научен ръководител проф. д.п.н. 

Дора Стоиова Левтерова по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Специална 

педагогика, по предложение на катедрения съвет, протокол № 6/14.01.2020 г. и на 

основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на 

Ректора да определи със своя заповед следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова - Софийски университет „ 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика). 

2. Доц. д.п.н. Милен Замфиров Замфиров – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика).  



3. Доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева - Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 

4.   Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

5.   Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – гр. Стара 

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

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)  – външен 

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) – вътрешен 

 

Факултетният  съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 27.03.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ 

„П.Хилендарски“. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на университета да не бъде прекратяван 

трудовият договор на доц. д-р Александър Йорданов Линков за срок от 1 (една) 

година, считано от 01.02.2020 г. 

ФС РЕШИ: Във връзка с настъпилите промени в нормативната уредба за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти предлагаме на АС да приеме нов учебен план за 



допълнителна професионална квалификация „Ресурсен учител“  на базата на 

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Издадена от 

министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 

2.08.2019 г.), по който ще се обучават учители от Национална програма 

„Мотивирани учители“. 

Информация за решения на деканска оперативка: 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ (НИД) 

1.1. Необходимо е всеки преподавател да изготви Справка (индивидуален 

отчет) за своята научноизследователска дейност за периода 01.01.2019 г. – 

31.12.2019 г.  

Резултатите по този отчет са с цел стимулиране на научноизследователската 

дейност на преподавателя.  

За целта всеки преподавател ще получи бланката за попълване на своя 

Индивидуален отчет за НИД за 2019 г., както и инструкции как да я попълни.  

Срокове и отговорници: 

– Срок за предаване на справките за НИД при секретарите на катедрите 

(в електронен и хартиен вариант): 03.02.2020 г. 

– Всеки ръководител на катедра, след преглед на справката, подписва 

индивидуалните отчети на преподавателите и предава справките в Деканата. 

Срок за предаване в Деканата: 10.02.2020 г. 

Отговорници: ръководителите на катедрите. 

 

– Изготвяне на Доклад до ресорния заместник-ректор по 

научноизследователската и издателска дейност проф. д-р Теменужка Йовчева, 

който съдържа 2 компонента: 

1) Обобщен отчет по формата на индивидуалния отчет за НИД на 

преподавателя и   

2) Поименен списък на академичния състав на факултета със съответния 

брой точки за всеки.  

Срок на изготвяне: 17.02.2020 г. 



Отговорник: ресорният заместник-декан по научноизследователската 

дейност доц. д-р Ани Епитропова. 

 

1.2. В срок до 24.01.2020 г. има възможност за кандидатстване за 

допълнителна стипендия в национална научна програма „Млади учени и 

постдокторанти“, финансирана от Министерството на образованието и науката.  

  Информация за условията за кандидатстване, както и критериите 

за избор ще намерине в сайта на Педагогически факултет: https://pfpu.bg/  в 

рубриката НОВИНИ. 

Забележка: На допълнителни въпроси, свързани с кандидатстването, ще 

отговаря доц. д-р Ани Епитропова от 10.00 – 12.00 часа на 16.01.2020 г. в кабинет 

413 на Нова сграда на ПУ. 

 

ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ И НОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

Промените в учебните планове и приемането на нови такива ще се 

осъществява само и единствено: 

– на АС през месец април; 

– на ФС през месец март; 

– на КС през месец февруари. 

Актуализациите на учебните планове и новите учебни планове се предават в 

Деканата най-късно на 01.03. 2020 г. за преглед от Факултетната комисия за прием 

на промени в учебни планове и нови учебни планове. 

Всеки ръководител катедра освен конкретното предложението за промяна 

трябва да подготвя и писмен текст, описващ мотива за промяна. 

Промените трябва да са отбелязани в таблица за отразяване на промените в 

учебен план, в която се маркира стария вариант и новото предложение. Виж 

Приложение 1. (файл 5.) 

Предложенията за нови учебни планове също трябва да се подават в 

електронен вид в предложената екселска таблица.  

Виж U4eben plan_Diagrama_Blank (файл 6.) 

  



ВЪВ ВРЪЗКА С УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА ПФ 

 

1.3. Преподавателите да попълнят Материална си книга за отработените 

часове за 1. семестър на учебната 2019 – 2020 г. в срок до 17.01.2020 г. 

Ръководителите на катедри да прегледат, подпишат и представят в Деканата 

Материалните книги на преподавателите в срок до 24.01.2020 г. 

1.4. Всички преподаватели да пуснат отпуска по време на задочното 

обучение за датите, които нямат учебна заетост.  

АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ 

– Да се следи непрекъснато изпълнението на препоръките на НАОА, 

като се вземат мерки за изпълнението им и отчитането им на КС и ФС; 

https://www.neaa.government.bg/129-profesionalni-napravlenija/443-akreditirani-

profesionalni-napravlenija-v-pu 

– Предстоящи акредитационни процедури.  

За 2020 г. трябва да изготвим следните Доклади-самооценка: 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2 броя): 

Професионално направление 
Срок на предаване в 

НАОА: 

8.3. Музикално и танцово изкуство 25.05.2020 г.  

8.2. Изобразително изкуство 27.07.2020 г.  

 

ЗА ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ (7 броя): 

Докторска програма и 

Професионално направление 

Срок на предаване в 

НАОА: 

Докторска програма:  

Социални политики и социална 

работа 

Професионално направление:  

3.4 Социални дейности 

06.07.2020 г. 

Докторска програма:  

Специална педагогика 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

14.07.2020 г. 
 

Докторска програма:  14.07.2020 г. 



Теория на възпитанието и дидактика 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

Докторска програма:  

История на педагогиката и 

българското образование 

Професионално направление:  

1.2 Педагогика 

14.07.2020 г. 
 

 

 

 

Предстоящи за следващата учебна година 

Докторска програма:  

Методика на обучението по 

български език и литература 

Професионално направление:  

1.3 Педагогика на обучението по... 

15.12.2020 г. 
 

Докторска програма:  

Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка 

Професионално направление:  

1.3 Педагогика на обучението по... 

15.12.2020 г.  
 

Докторска програма:  

Методика на обучението по 

изобразително изкуство 

Професионално направление:  

1.3 Педагогика на обучението по... 

15.12.2020 г.  
 

 

Забележка: По отношение на изпълнението на препоръките на НАОА и 

предстоящи акредитационни процедури виж следните две таблици: 

 ТАБЛИЦА 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ – срок, 

валидност, препоръки 

 ТАБЛИЦА 2. ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ – срок, валидност, 

препоръки 

Забележка: Докладите-самооценка да се представят в Деканата най-късно 2 

месеца преди крайния срок на подаването им в НАОА. 

• 1 месец е необходим за преглед и докладване на ФС; 

• 1 месец за представяне и одобрение на АС. 

ФС РЕШИ: Предложенията за назначаване на трудов договор да бъдат 

придружени с мотивирани становища ии представени на деканското 

ръководство до 1 месец преди края на учебната година. 



ФС РЕШИ: Условие за написване на дипломна работа от студенти в 

програми за придобиване на ОКС магистър“ от предстоящия семестър да 

бъде 5,50. 

Проф.Ангелова – представи предложение на деканската оперативка по 

отношения на броя на дипломантите на един научен ръководител  да бъдат 

максимум 5 за ОКС „бакалавър“ и максимум 5 за ОКС „магистър“ . 

Гл.ас.д-р О.Койчев  изрази съгласие и ще гласува за това ограничение – 

макар, че има съмнение, че това ще спре някои лоши практики на определени 

преподаватели, но ще гласува за това предложение. 

С явно гласуване и 27 гласа „за“ 

ФС РЕШИ: В учебната година от всички семестриално завършили 

студенти на Педагогическия факултет всеки преподавател с научна степен 

има право да бъде научен ръководител на максимум 5 дипломанти от ОКС 

„бакавалър“ и 5 дипломанти от ОКС „магистър“  . 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /проф.д-р Владимира Ангелова/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:/п/ 

/СС/ 


