
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  №  7/11.02.2020 г. 

 

…………………………………………………… 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2019/2020 г. за втори семестър следните лица: 

Катедра ПУП 

1.Невена Илиева Генова – по дисц. МОБЕ в спец. ПНУП р.об. и зад.об.

  150  ч. упр. 

2. Джулия Миткова Димитрова – по дисц. Математика II-ра част 

в ПНУП р.о., НУП и НУПЧЕ                                          

  150 ч. упр.  

3. Вивиан Сарвис Арабян – по практ. англ. език в спец. НУПЧЕ               80 

ч. упр. 

Катедра Социални дейности 

1. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –  100 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на девиантното поведение в специалност Социални 

дейности.  

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

дисциплина Оценка на риск и социална реадаптация в специалност Социални 

дейности.  

3. Д-р Петко Иванов Минев –  120 часа в упражнения по дисциплина 

Социално законодателство и правна защита в социалните дейности в 

специалност Социални дейности. 

Катедра „Начална училищна педагогика“ 

1. Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева – 60 ч. упр. за научно ръководство 

на задочен докторант по докторска програма   „Методика на обучението 

по български език и литература“ 



2. Марияна Ангелова Найденова - 150 ч. упр. по дисц. Методика на обучението 

по български език и литература – спец. „Начална училищна  педагогика“ и 

спец. „Начална училищна педагогика и чужд  език“. 

3. Виктория  Юлиянова Стойнова  - 150 ч. упр. по дисц. Методика на обучението 

по  български език и литература – спец. „Начална  училищна  педагогика“ и 

спец. „Начална училищна педагогика и чужд  език“. 

4. Марина Любенова Хрисафова - 200 ч.  упр. по дисц. Методика на обучението 

по български език и литература – спец. „Начална училищна  педагогика“ и 

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

5. Ваня Иванова Иванова – 300 ч. упр. по дисц. Методика на обучението по 

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

6. Станимира Петкова Мушакова – 100 ч. упр. по дисц. Методика на обучението 

по математика – спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – р.о. 

7. Александра Илиянова Николова  - 300 ч. упр. по дисц. Методика на 

обучението по математика – спец. „Начална училищна педагогика“ и спец. 

„Начална училищна педагогика и чужд език“ 

8. Димитрия Василева Кръшкова  - 100 ч. упр. по дисц. Методика на обучението 

по математика – спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – р.о. 

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. Янка Крумова Такева – 110 часа в упражнения по дисциплината 

Обща подкрепа за деца/ученици със СОП с 2 курс, специалност Специална 

педагогика. 



5. Д-р Катя Стайкова Стоилова  – 80 часа в упражнения по 

дисциплината „Приобщаващо образование за деца/ученици с изявени дарби и 

специални образователни потребности”, с ІІІ курс, специалност  Специална 

педагогика 

6. Д-р Калоян Иванов Дамянов – 60 часа в упражнения по 

дисциплината Приобщаващо образование, с ІІ курс, в специалностите ПУП и 

ПУПЧЕ (поток). 

7. Д-р Надя Радославова Танева – 260 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, Учебна практика 1 с 1 к. и Практикум за 

работа по случай, с 3 курс, специалност Социални дейности. 

Катедра „Музика“ 

1. Станка  Иванова Даутовска - 270 часа в упр. по дисциплините 

„Спец. предмет народно пеене“с I, II, III, и IV к. Музика;, ФД: „Дирижиране на 

народен хор“-2 с IV к. Музика, ИД „Пеене в народен хор“ II и IV част, със 

студенти от I и II, курс, спец. „Музика“.; 

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

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

ИД „Музикални ансамбли“ I, VI, VII и VIII ч, с IIIк. спец. ПОМ и III и IVк. 

Музика;  

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

„Музикални формации“ I и III част, с II и III курс, спец. „ДПИИ“, „Аранжиране 

за джаз и поп формации“ - II част с III к. ДПИИ;   

4. Гл. ас. д-р Мариана Василева Митева - 282  часа в упр. по 

дисциплините: „Джаз хармония“ - II част с II к. ДПИИ; „Стажантска практика“ с 

IV к. Музика, „Хоспитиране“ с III к. Музика и III к. ПОМ; „Полифония“ с II к. 

Музика; „Музикална грамотност“ с I курс, ПНУП з.о.;  

5. Цветана Иванова Карагеоргиева- 60 часа в упр. по дисциплината 

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



6. Анелия Асенова Сталева - 30 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (цигулка)“ с I курс „Музика“. 

7. Кирил Пенчев Печнев - 30 часа в упр. по дисциплината „Специален 

предмет (кларинет)“ с I курс „ДПИИ“.  

8. Пенчо Димитров Пенчев - 210 часа в упр. по дисциплините 

„Специален предмет (ударни инструменти)“ с III и IV курс, Музика и II и III 

курс, ДПИИ; „Задължителни ударни инструменти (за перкусионисти - ударни 

състави) с III курс, ДПИИ. 

9. Ганка Георгиева - 30 часа в упр. по дисциплината „Класическо 

пеене“ с III курс, Музика. 

10. Апостол Алексиев Маронов - 30 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (тамбура)“ с II курс, Музика. 

11. Пенчо Димитров Пенчев - 30 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (туба)“ IV курс, Музика. 

12. Владимир Симеонов Величков - 60 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (кавал)“ с III и IV курс, Музика. 

13. Диана Кацарова - 105 часа в упр. по дисциплината„Методика на 

обучението по музика“ с III курс, ПОМ, Музика и ПНУП р.о.; ФД 3 с ПНУП з.о. . 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1. Д-р Тотка Григорова - 230 ч. в упр. по дисциплините: „Декоративни 

изкуства“, специалност ПОИИ III к.; „Рисуване и визуално проучване“ - II ч., 

„Живопис“,  “ - II част, ИД 1: Стилизация и орнамент“ специалност „Графичен 

дизайн с реклама“ I курс. 

2. Д-р Мирена Иванова Васева - 505 ч. в упр. по дисциплината 

„Илюстрация“ II част с ГДР III курс; „Изобразително изкуство в социалните 

дейности““ със спец. Социални дейности III курс; ФД 2: „Илюстрация“ - с ПОИИ 

III курс; „Изобразителни дейности и техники“ с ПУП II курс; „Методика на 

изобразителните дейности в ДГ“ с ПНУП II курс. 

3. Найден Младенов - 50 ч в упр. по дисциплините: „Компютърни 

приложения в графичния дизайн“ I част с ГДР I курс; „Теория на обучението по 

изобразително изкуство“ с ПОИИ II курс. 



4. Йордан Калчев - 70 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“, 

специалност ПОИИ I курс. 

5. Николай Христов Томов - 70 ч. в упр. по дисциплинaтa: „Рисуване “, 

специалност   ПОИИ II курс. 

6. Соня Станкова - 125 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална 

фотография“ - II част с  „Графичен дизайн с реклама“ I к.; ИД 4: „Дигитална 

фотография“ с ПОИИ III курс. 

7. Георги Спасов Божанов - 80 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

приложения в графичния дизайн“ - III част с ГДР II курс; “Дизайн на книгата - II 

част - Проектиране и художествено оформление““ с ГДР III курс. 

8. д-р Васил Марков - 140 ч. в упр. по дисциплината „История на 

изкуството IV част“ с „Графичен дизайн с реклама“ II курс; ФД 4: „Изкуство и 

дизайн на европейския авангард“ с „Графичен дизайн с реклама“ III курс; 

9. Елица Гигова - 30 ч. в упр. по дисциплината: „Пленер“ с ПОИИ II 

курс. 

10. Проф. д-р Милена Георгиева - 70 ч. в упр. по дисциплината „История 

на българското изобразително изкуство и архитектура - II част“ с ПОИИ III курс. 

11. д-р Русен Дойков - 65 ч. в упр. по дисциплините: „Скулптура“, с  

ПОИИ III курс. 

12. Крикор Касапян - 80 ч. в упр. по дисциплината „Графика“ с ПОИИ II 

курс; 

13. Д-р Софрони Върбев - 40 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на 

периодични издания“ с ГДР II курс; 

14. Иван Тотев -  55 ч. в упр. по дисциплината „Опаковка и етикет - II 

част “ с ГДР III курс; 

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

дизайн I част“ с ГДР III  курс; 

16. Проф. д-р Зора Янакиева - 100 ч. в упр. по „Методика на обучението 

по изобразително изкуство за прогимназиален етап на СУ“ с ПОИИ III курс; 

17. Стефан Любомиров Попов - 300 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ с АДТ IIIкурс; 



18. Димитър Атанасов Атанасов - 90 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“, със специалност АДТ I курс; 

19. Йосиф Лилянов Герджиков – 120 ч. в упр. по дисциплината „Вокална 

техника“ с АДТ I курс; ИД „Мюзикъл за деца“ с АДТ II курс. 

20. Ивомир Игнатов Игнатов – 240 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ с АДТ II курс; 

 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Ирина Панайотова 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 математика  към  катедра „Начална 

училищна педагогика”,  с научен ръководител проф.д-р Владимира 

Стефанова Ангелова и тема на дисертационния труд: „Игровобазиран модел 

за обучение по математика в 1. клас“. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Юлия Петрова Чанкова  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 Пламен Ангелов Цоков и тема 

на дисертационния труд: „Потребност от сигурност и склонност към риск в 

ранна зряла възраст“. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Иванка Георгиева Стоянова 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: „Макрополитики по 

отношение продължаващата квалификация на педагогическите 

специалисти“. 

ФС РЕШИ: Да бъде записан Васил Димитров Василев за задочен 

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: „Използване на 

игровизация за изграждане на лидерски умения у учениците“. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Николина Георгиева Търева за редовен 

докторант 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 научен ръководител доц.д-р Албена Александрова 

Овчарова и тема на дисертационния труд: „Ученическият екип в проектно-

базираното обучение“. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Цветана Иванова Карагеоргиева  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 Диана Станчева и тема на дисертационния 

труд: „Педагогически технологии за усъвършенстване на звукоизвличането 

в горния регистър на саксофона”. 

ФС РЕШИ:  Зачислява   Теодора Силвестрова Меднева – в 

докторантура на самостоятелна подготовка по област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, докторска програма Социална  психология, с тема на 

дисертационния труд „Бърнаут синдром при лица на свободна практика: 

фактори, диагностика и превенция на професионалния дистрес ”  и научен 

ръководител доц. д-р Юрий Павлов Янакиев.  Одобрява индивидуалния 

учебен план за работа ( за 3 години) на Теодора Силвестрова Меднева. 

ФС РЕШИ: Да бъде продължена докторантурата на Златка Стоянова 

Грудева – 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  към 



катедра “Социални дейности”, съгласно подадена молба от докторанта и на 

основание чл.20, от ППЗРАСРБ и чл.26 (1)  от ПРАСПУ, считано от 

01.03.2020 г. Краен срок на докторантурата 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Александър 

Антонов Ангелов – 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” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 30.01.2020 г., с научен ръководител проф.д-р 

Галин Цоков, тема на дисертационния труд: „Промяна в училищната 

организация при въвеждане на облачни технологии”, дава много добра 

оценка за извършената дейност и отчислява с право на защита, считано от 

30.01.2020 година. 

ФС РЕШИ: Зачислява Диана Станкова Севдалинова – в докторантура 

на самостоятелна подготовка в катедра „Естетическо възпитание“ по област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на 

обучението по бит и технологии, с тема на дисертационния труд 

“Формиране на готовност за труд в обучението по “Технологии и 

предприемачество” на ученици в  начален етап на  СУ”  и научен 

ръководител проф. д-р Марина Спасова Иванова. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява нов конспект за Предлага на ФС да одобри нов 

конспект за: 

- писмен държавен изпит по „МЕТОДИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ за специалностите 

„Предучилищна педагогика“ и Предучилищна педагогика с чужд език“; 

- писмен държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ за 

специалност „Предучилищна педагогика“ 

ФС РЕШИ: Приема учебни програми за специалности „Джаз и поп 

изпълнителско изкуство“, ОКС „бакалавър“, „Музика“, ОКС „бакалавър“, 



„Ръководство на вокални и инструментални състави“ ОКС „магистър“ и 

„Музикално изпълнителско изкуство“, ОКС „магистър“ в професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. Учебните програми бяха 

обсъдени и приети на катедрен съвет. В обсъждането взеха участие и 

изтъкнати специалисти от музикално изпълнителската практика - Георги 

Найденов и Петър Джурков. 

ФС РЕШИ: Одобрява актуализираните учебни програми на 

специалност ПОИИ в направление 1.3. Педагогика на обучението по... и 

специалност Графичен дизайн с реклама в направление 8.2. Изобразително 

изкуство. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява състав на комисия за провеждане на държавен 

практически изпит за специалност „Начална училищна педагогика и чужд 

език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение през 2020 г., както следва: 

Председател: доц. д.н. Нина Димитрова Герджикова 

Членове:   

1. доц. д-р Димитър Георгиев Френкев 

2. доц. д-р Георги Андреев Юручев 

3. гл.ас. д-р Мирослав Красимиров Михайлов 

4. ас. Мария Николова Главчева 

5. ас. Емилия Ваклинова Коцарова 

6. Тоска Димитрова Капитанова – главен учител в СУ „Отец 

Паисий“ – гр. Смолян 

  

ФС РЕШИ: Одобрява комисия за практическо обучение на 

специалностите от ПФ членове в състав:  Председател: Гл. ас. д-р Златина 

Костадинова Шаркова, членове:  ас. Вили Янчева и ас. д-р Елена Каменова, 

доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова, Гл. ас. д-р Пенка Петрова 

Димитрова, доц.д-р Методий Ангелов, доц.д-р Таня Бурдева, ас.Катерина 

Къндева, доц.д-р Юрий Янакиев, гл.ас.д-р Нона Юрукова и гл.ас.д-р Ваня 

Сивакова . 



 

ФС РЕШИ: Одобрява факултетна комисия по етика и академично 

единство в състав: председател: доц.д-р Елена Събева и членове: 

проф.д.изк.н. Бисер Дамянов и гл.ас.д-р Екатерина Чернева. 

ФС РЕШИ: Факултетна комисията за прием на промени в учебни 

планове и нови учебни планове в състав 

 Председател: доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян 

 Членове:  

1. проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова  

2. проф. д-р Галин Борисов Цоков  

3. проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова 

4. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова 

5. проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов 

6. доц. д-р Елена Стоянова Събева 

7. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

8. доц. д-р Таня Викторова Бурдева 

9. доц. д-р Людмила Павлова Векова 

да се преименува във Факултетна комисия по учебни дейности. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на проф. д-р Георги Иванов Шопов за срок от 1 (една) година, 

считано от  22.02.2020 г. до 22.02.2021 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на проф. д-р Нели Илиева Бояджиева за срок от 1 (една) година,  до 

07.11.2020 г. 

ФС РЕШИ: Обявява допълнителна сесия за 4-ти курс редовно 

обучение, ОКС „бакалавър“от 17.02.2020 г. до 23.02.2020 г. 

Проф.д-р Владимира Ангелова обяви решението на деканската оперативка, 

9 студентски научен форум ще се проведе на 15 май 2020 г. /петък/.  

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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


