
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  №  12/07.07.2020 г. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да удължи трудовия договор на ас. д-р 

Биляна Младенова Калоферова, назначена на академична длъжност „асистент“ по 

чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на 

академичния състав на ПУ, със срок от 2 години, считано от 01.10.2020 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да удължи трудовия договор на ас. д-р 

Христина Христова Григорова,  назначена на академична длъжност „асистент“ по 

чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на 

академичния състав на ПУ, със срок от  2 години, считано от 01.11.2020 г.  

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да удължи трудовия договор на ас. д-р  

Венелина Стоева Стоева,  назначена на академична длъжност „асистент“ по чл. 

67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на академичния 

състав на ПУ, със срок от 1 година, считано от 01.10.2020 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да удължи трудовия договор на ас. д-р 

Диляна Светославова Ангелова,  назначена на академична длъжност „асистент“ по 

чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на 

академичния състав на ПУ, със срок от 2 години, считано от 01.10.2020 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да удължи трудовия договор на ас. Зоя 

Неделчева Капон,  назначена на академична длъжност „асистент“ по чл. 67, ал.1, 

т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на академичния състав на 

ПУ, със срок от 1 година, считано от  14.09.2020 г. 

ФС РЕШИ: Предлага  на Ректора да бъде назначена Александра Илиянова 

Николова на академична длъжност „асистент“ по чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, 

ал.1 и ал.2  от  Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, към катедра 

„Начална училищна педагогика“  (област на висше 1. Педагогически науки, 

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по …, Методика на 

обучението по математика), за срок от 4 години, считано от 1 октомври 2020 г 



ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена  Радомира Стефанова 

Георгиева на академичната длъжност „асистент“  по чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, към катедра 

„Педагогика и управление на образованието“ (по област на висше образование 

1.Педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика),  за срок от 1 година, считано от 01.10.2020 г. 

ФС РЕШИ: Отлага във времето предложението на катедра Психология за 

назначаване на  д-р Боян Веселинов Василев на длъжността „асистент“ към 

катедра „Психология“ (по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология. 

ФС РЕШИ: Отлага във времето предложението на катедра Социални 

дейности за назначавена на д-р Таня Вазова на длъжността „асистент“ към 

катедра Социални дейности (по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2020/2021 

г. следните лица: 

Катедра ПУП 

Мария Величкова по дисциплина “Социално – педагогическа работа с деца 

в риск” в специалност “Предучилищна педагогика”, ОКС “бакалавър”, 4 к. 7 сем. 

70 ч. упр. 

Катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Д-р Тотка Григорова - 320 ч. в упр. по дисциплините: „Живопис“-III 

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

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

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

реклама“ I курс; „Живопис“ - III част със специалност „Графичен дизайн с 

реклама“, II курс. 

2. Д-р Мирена Иванова Васева - 620 ч. в упр. по дисциплината „Теория 

на пластичните изкуства“ с ПОИИ I курс; “МОИИ в НЕ на СОУ“ с ПОИИ III 

курс; ИД 5“Сценография“ с ПОИИ IV курс; Илюстрация“ - I част с ГДР III курс; 

„Основи на изобразителното изкуство“ с НУП и НУПЧЕ II курс,  ПНУП р.о. I 



курс и ПНУП з.о. I курс; „Методика на изобразителното изкуство“ с НУП и 

НУПЧЕ IV курс; „Арт терапия“ с Психология р.о. и Психология з.о. 

3. Йордан Калчев - 100 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“I част със 

специалност ПОИИ I курс.и ГДР I курс. 

4. Николай Христов Томов - 150 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване и 

визуално проучване“-III ч., специалност „Графичен дизайн с реклама“  II курс; 

„Рисуване“-IIIч., специалност ПОИИ II курс. 

5. Соня Тодорова Станкова - 120 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална 

фотография“ - I част с  „Графичен дизайн с реклама“ I к.; ИД 1:„Приложна 

фотография“ с ПОИИ II курс. 

6. Георги Спасов Божанов - 130 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на 

книгата - типология и структура“ - I част и “Полиграфични технологии“ с ГДР III 

курс;  

7. д-р. Васил Марков- 180 ч. в упр. по дисциплината „История на 

изкуството“ - III част, с ГДР II курс; „Мултимедия“ и ФД 5“ Видео и дигитални 

изкуства“ с ГДР IV курс. 

8. Найден Младенов - 120 ч. в упр. по дисциплините „Компютърни 

приложения в графичния дизайн“ - II част с ГДР II курс; „МОИИ в НЕ на ОУ“ с 

ПНУП, з.о., III курс. 

9. д-р Русен Дойков - 80 ч. в упр. по дисциплината: „Скулптура“ - I част 

с  ПОИИ III курс. 

10. Крикор Касапян - 60 ч. в упр. по дисциплината „Графика“- II част  с 

ПОИИ III курс; 

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

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

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

(Материал и конструкция)“ с ГДР III курс; 

13. Константин Отонов - 100 ч. в упр. по дисциплината  „Постер“ с ГДР 

IV курс; 

14. Доц. д-р Силвина Илиева  - 40 ч. в упр. по дисциплината „Рекламен 

дизайн“ - II част с ГДР IV курс; 



15. Проф. д-р Зора Янакиева - 60 ч. в упр. по „Текуща педагогическа 

практика“ с ПОИИ IV курс; 

16. Кънчо Касабов - 30 ч. в упр. по дисциплината „Мултимедия“ с ГДР IV 

курс; 

17. Проф. д-р Емилия Константинова - 30 ч. в упр. по дисциплината ФД 2: 

“Маркетинг и мениджмънт на културен продукт“ с АДТ II курс; 

18. Денка Иванова Иванова - 60 ч. в упр. по дисциплината ИД 4: 

„Сценичен грим“ с АДТ III курс. 

19. Стефан Любомиров Попов - 270 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“IV част с АДТ IV курс; 

20. доц. д-р Мариета Стоянова Иванова - Гиргинова - 30 ч. в упр. по 

дисциплината ФД 4: „Модерната българска драма - експерименти в жанра“ с АДТ 

III курс; 

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

„Актьорско майсторство II ч., специалност АДТ II курс; 

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

техника“ с АДТ I курс и ИД 2:„Мюзикъл за деца“ с АДТ II курс; 

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

майсторство“III част с АДТ III курс; 

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

„Класически танци“ с АДТ I курс; 

25. Николай Петрович Градинар - 60 ч. в упр. по дисциплината 

„Сценични бойни техники“ с АДТ III курс. 

катедра „Музика”:  

1. Пенчо Димитров Пенчев - 135 часа в упр. по дисциплината 

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

курс‚ спец. Музика“; “Технологични модели на преподаването по ударни 

инструменти“ с Музика и ДПИИ IV курс; 

2. Георги Иванов Найденов - 285 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

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

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



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

„Технологични модели на преподаването по инструмент (гайда) (гъдулка) с  

Музика IV курс; 

3. Петър Александров Джурков – 60 часа в упр. по дисциплината 

„Музикални формации“ II част и „Аранжиране за джаз и поп формации – I част“ с 

III курс, спец. „ДПИИ“;  

4. Владимир Симеонов Величков - 135 часа в упр. по дисциплината 

„Спец.предмет (кавал) с II 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) с Музика III курс; 

5.   Гл. ас. д-р Мариана Василева Митева – 495 часа в упр. по 

дисциплините: „Джаз хармония – I част“ с II курс, ДПИИ; „Полифонични 

техники“ с ДПИИ II курс и ПОМ IV курс; ИД 3 „Инструментален съпровод – II 

част“ с ДПИИ III курс; „Текуща педагогическа практика“ с IV курс, Музика и 

ПОМ IV курс; „Методика на обучението по музика“ (хоспитиране) с Музика III и 

ДПИИ IV курс; „Основи на музиката“ с ПНУП з.о. I курс и НУП I курс; „МОМ в 

НЕ на ОО“ (хоспитиране) с ПНУП р.о. IV курс и ПНУП з.о. IV курс; 

6. Ганка Георгиева Георгиева - 30 часа в упр. по дисциплината „Спец. 

предмет (класическо  пеене)“ с  IV курс, „Музика“. 

7. Апостол Маронов - 30 часа упр. по „Специален предмет (тамбура)“ с 

III курс „Музика“; 

8. Д-р Станка Иванова Даутовска – 405 часа упр. по дисциплините: 

„Специален предмет (народно пеене) с Музика II, III и IV курс; „Технологични 

модели на преподаването по (народно пеене) с Музика IV курс; ФД 1: 

„Дирижиране на народен хор“ с Музика III курс; ИД 1 и 3: „Пеене в народен хор“ 

с Музика I и II курс; 

9. Кирил Пенчев Пенчев – 30 часа в упр. по дисциплината „Специален 

предмет (кларинет)“ с ДПИИ II курс; 



10.  Докт-т Диана Георгиева Кацарова – 90 часа упр. по дисциплините: 

„МОМ в НЕ на ОО“ с ПНУП р.о. IV курс; „МОМ в ДГ“ с Музика III курс; 

„Методика на обучението по музика“ с ДПИИ IV курс. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъдат назначени като гост - 

преподаватели  по чл. 68, ал.1, т.2 - за извършване на определена работа за 

учебната 2020/2021 година в СПЕЦИАЛНОСТ АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 

ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  

Доц. Иван Лилов Налбантов  -  360 ч. в упр.  

Стефан Стефанов Москов - 360 ч. в упр. 

 

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

заемане на академичната длъжност ‘професор’ в катедра „Педагогика и 

управление на образованието“ на Педагогическия факултет  на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 57 от 26.06.2020 година, по 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 15/29.06.2020 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, 

чл. 2  от ППЗРАСРБ и чл. 79 от  ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи 

следния състав на  научно жури:  

Външни членове за Пловдивския университет 

1. Проф.д.п.н. Мира Димитрова Цветкова – Арсова – Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика); 

2. Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика).  

3. Проф. д-р Катерина Каролева Караджова – Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ – гр. София, област на висше образование 1. 



Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика); 

4. Доц. д-р Неда Златинова Балканска – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика). 

5. Доц. д-р Снежана Христова Николова –  Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен външен. област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

1.  Проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика); 

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).  

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 Елена Стоянова Събева – Пловдивски университет „Паисий 

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

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) -  

вътрешен. 

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

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

Педагогически факултет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 57 от 26.06.2020 г.  по област на висше образование : 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 



по ..., научна специалност: Методика на обучението по музика, по предложение 

на катедрения съвет, протокол № 13 / 29.06.2020 г. и на основание чл. 4(3) от 

ЗРАСРБ, чл.2, чл.57(2) и чл. 79(2) ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи 

следния състав на научно жури:  

       Вътрешни: 

1. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство ( научна специалност Живопис и цветознание). 

2. Проф.  д-р Марина Спасова Иванова - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски“ - гр. Пловдив, професор по:  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...  (научна специалност Методика на обучението по бит и 

технологии). 

Външни: 

1. Проф. 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) 

2. 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) 

3. Проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова – Шуменски университет 

“Константин Преславски“- гр. Шумен, професор по област на висше образование 

1. Педагогически науки; Професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по… (научна специалност Методика на обучението по музика) 

4. 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); 

5. Доц. д-р Георги Василев Митев - Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (пенсионер) – 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. Проф. д-р Зора Георгиева Янакиева – Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; професор по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по …  (научна специалност Методика 

на обучението по изобразително изкуство).- външен. 

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

заемане на академичната длъжност „доцент” в катедра „Предучилищна 

педагогика” на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 57 от 26.06.2020 г., по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по...(Методика на овладяване на български език в детската 

градина), по преложение на катедрения съвет, протокол № 9/29. 06. 2020 г.  

предлагаме на Ректора да одобри следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева Университет - „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Бургас, област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (научна 

специалност Методика на обучението по български език и литература); 



2. Проф. дпн 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). 

3. Проф. дпн Нели Стоянова Иванова - Софийски университет „Св. 

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

науки, професионално направление  1.3. Педагогика на обучението 

по…(Методика на обучението по български език и литература в начален етап на 

образование) 

4. Проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова - Софийски университет „Св. 

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

науки, професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по... (Методика 

на обучението по български език)  

5. Проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова - 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 български език)  

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпн Румяна Димитрова Танкова - ПУ „Паисий Хилендарски“, 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... (научна специалност Методика 

на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ). 

2. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова - ПУ „Паисий Хилендарски“, област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по... (научна специалност Методика на обучението по 

български език). 

 

 

 

 



Резервни членове: 

1. Доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева - 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 български език и литература) 

 

2. Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова, 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… - Педагогика на 

взаимодействието дете-околна среда); 

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

тема: “Обучение по шрифт и типография в графичния дизайн във висшето 

училище”   за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Надежда 

Недялкова Ангелова по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство към катедра 

“Естетическо възпитание ” с научен ръководител  проф. д.изк.н. Бисер Дамянов.    

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Надежда Недялкова Ангелова с 

дисертационен труд на тема : “Обучение по шрифт и типография в графичния 

дизайн във висшето училище”  и научен ръководител проф. д.изк.н. Бисер 

Дамянов, по: по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 8/26.06.2020 г. и на основание чл. 30 (2) от 

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

състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

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

Хилендарски“ - гр. Пловдив, доцент по:  област на висше образование 8. 



Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Рисуване и 

пластична анатомия). 

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

“Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, професор по:  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство). 

Външни членове: 

3. Проф.д-р Благомир Кирилов Папазов – ШУ „Константин 

Преславски“, гр. Шумен; професор по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по … (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство). 

4. Проф.д-р Антоанета Ангелова Анчева – ВТУ „Св.Св Кирил и 

Методий“, гр. Велико Търново; професор по: област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластична 

анатомия).  

5. Проф. д-р Галина Георгиева Лардева - Минкова – Академия за 

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

Пловдив; професор по: област на висше образование 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (История на изкуството).  

Резервни членове: 

6. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Живопис и цветознание) - вътрешен. 

7. Проф. д-р Зора Георгиева Янакиева – Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; професор по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по 

изобразително изкуство) - външен.  

 



Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема “Обучение по шрифт и типография в графичния 

дизайн във висшето училище”  за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” на Надежда Недялкова Ангелова –да се проведе на 24.09.2020 година от 

13:00 часа в 105 с.з. в Нова сграда на Университета. 

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

Надежда Недялкова Ангелова -  редовен докторант  в катедра “Естетическо 

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

заключително заседание за защита на дисертационен труд на тема “Обучение по 

шрифт и типография в графичния дизайн във висшето училище” за присъждане 

на образователна и научна степен “доктор” по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по изобразително 

изкуство към катедра  “Естетическо възпитание ” с научен ръководител  проф. 

д.изк.н. Бисер Дамянов.    

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

тема „Формиране на знания и умения за изобразяване на обекти чрез пленер в 

прогимназиален етап на средното училище“  за присъждане на образователна и 

научна степен “доктор” на Елица Николова Гигова по област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство към катедра “Естетическо възпитание ” с научен 

ръководител  доц. д-р Методий Ангелов.    

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Елица Николова Гигова с 

дисертационен труд на тема: „Формиране на знания и умения за изобразяване на 

обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното училище“ и научен 

ръководител доц. д-р Методий Ангелов, по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по изобразително 

изкуство, по предложение на катедрения съвет, протокол № 8/26.06.2020 г. и на 



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

Ректора да определи следния състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Живопис и цветознание) 

2. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски“ - гр. Пловдив, доцент по:  област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Рисуване и 

пластична анатомия). 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков – СУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. София; професор по: област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и 

цветознание)  

4. Проф.д-р Благомир Кирилов Папазов – ШУ „Константин 

Преславски“, гр. Шумен; професор по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по … (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство). 

5. Проф. д-р Зора Георгиева Янакиева – Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; професор по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по 

изобразително изкуство).  

Резервни членове: 

1. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, професор по:  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство) - 

вътрешен. 



2. Проф. д.изк.н. Лаура Иванова Димитрова - СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. София; професор по: област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (декоративни изкуства и 

комбинаторика, теория на художествения образ) - външен.                  

 

Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема „Формиране на знания и умения за изобразяване на 

обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното училище“  за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” на Елица Николова Гигова –да се 

проведе на 24.09.2020 година от 14:30 часа в 105 с.з. в Нова сграда на 

Университета. 

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

Николова Гигова -  редовен докторант  в катедра “Естетическо възпитание ” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заключително 

заседание за защита на дисертационен труд на тема „Формиране на знания и 

умения за изобразяване на обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното 

училище“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство към катедра  “Естетическо възпитание ” с научен 

ръководител  доц. д-р Методий Ангелов.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на 

препоръките на НАОА след програмна акредитация на Професионално  

направление  8.2. “Изобразително изкуство” за ОКС “бакалавър” и  ОКС 

“магистър” в Педагогически факултет на Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” и доклад-самооценка за акредитация на професионално 

направление 8.2 Изобразително изкуство за ОКС “бакалавър” и  ОКС “магистър” 

в Педагогически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

ФС РЕШИ: Да бъдат изплащани пътните разходи от други населени места 

до гр. Пловдив на следните преподаватели за учебната 2020 /2021 година: 

 катедра  “Естетическо възпитание” 



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

Д-р Таня Атанасова Жоакимсман: София  – Пловдив – София 

Доц.  Иван Лилов Налбантов: София – Пловдив  – София 

Стефан Стефанов Москов: София - Пловдив – София 

катедра  “Музика”  

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

Храбрино 

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

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 


