
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  № 3/10.11.2020 г. 

1. Предложение на деканското ръководство: На  10.11.2020 г. да се 

проведат две заседания на Факултетен съвет – едното заседание в момента 

онлайн с една точка в дневния ред – Конкурси – по тази точка за 

приключилите конкурси за „професор“ по Методика на обучението по 

музика и по Специална педагогика право на глас имат само хабилитираните 

преподаватели – второто заседание да бъде електронно - по останалите 

предложения постъпили от катедрените заседания за Факултетен съвет - да се 

гласуват на 10.11.2020 г. по електронна поща. Предложенията за електронен 

вот ще бъдат по следния дневен ред –  

1. Хонорувани преподаватели 

2. Акредитационни процедури 

3. Учебни планове и обучение 

4. Научно жури 

5. Координатори на специалности 

6. Докторанти 

7. Конспекти 

8. Атестиране на преподаватели  

9. Разни 

и ще бъдат изпратени на електронните пощи веднага след като 

приключи онлайн заседанието от секретаря на факултета – Стойка Спасова. 

Ще очакваме да върнете още в днешния ден вашия вот на електронния адрес 

на г-жа Стойка Спасова. 



Предложението за две заденния на ФС -  онлайн и чрез електронно 

гласуване – се приема с  32 гласа „за“ Против? 0 Въздържали се? 0. 

Конкурси от днешното онлайн заседание на Факултетния съвет: 

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност ‘професор’ по област на висше образование 1.Педагогически 

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

(Методика на обучението по музика),  обявен в ДВ  бр. 57/26.06.2020 г., 

съгласно заповед № P33-4711 от 25.09.2020 г. , беше назначено и започна 

работа научно жури. 

Със свой доклад от 30.10.2020 г., председателят на научното жури 

проф.д-р Даниела Тодорова Маркова  ни уведоми, че на 30.10.2020  г. е 

проведено заключително заседание на научното жури и е взето решение, 

според което на ФС към Педагогическия факултет  се предлага да избере 

доц.д-р Таня Викторова Бурдева за ‘професор’ в Пловдивски 

университет "Паисий Хилендарски" по област на висше образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на 

обучението по..., (Методика на обучението по музика) към катедра 

Музика на Педагогически факултет. 

 

По същия конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ 

по област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално 

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

музика) на основание чл.29 в от ЗРАСРБ, решение на ФС на ПФ 

(Протокол 2/28.10.2020 г.), по заповед Р33-5276/30.10.2020 г. на Ректора на 

Пловдивския университет съставът на факултетния съвет на 

Педагогическия факултет се разширява еднократно с право на глас със 



следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и 

придобили научната степен „доктор на науките“: 

1. проф. д-р Желязка Димитрова  Райкова - област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по физика) 

2. проф. д-р Весела Иванова Гелева - област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Музикознание и музикално изкуство) 

3.проф. д-р Марина Спасова Иванова - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... (Методика на обучението по бит и технологии) 

4.проф. д-р Капка Езекиева Солакова - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Педагогика) 

5.проф.дпн Пламен Радев Иванов – област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика,(Теория 

на възпитанието и дидактика) 

6.проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория 

на възпитанието и методика на социално педагогическото консултиране и 

съветване) 

27  хабилитирани членове на Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет са с право на глас -  в разширения състав с 

право на глас са 33 хабилитирани членове на ФС, като 16 от тях заемат 

академичната длъжност „професор“  или  НС „доктор на науките“ /за 

положителен се счита избор с повече от половината гласове/. За да се 

произнесе Факултетния съвет са необходими най-малко една трета или 



11 професори или доктори на науките. На днешното заседание  

присъстват 32 от членовете с право на глас.  С явно гласуване,  от 32 

члена с право на глас,  с  32 гласа „За“ и 0 гласа „Не“ 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на 

Ректора да назначи на академичната длъжност „професор“  доц. д-р Таня 

Викторова Бурдева  по област на висше образование 1.Педагогически науки, 

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

на обучението по музика) към катедра Музика на Педагогически факултет.      

 

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност ‘професор’ по област на висше образование 1.Педагогически 

науки, професионално направление 1.2.Педагогика, (Специална 

педагогика),  обявен в ДВ  бр. 57/26.06.2020 г., съгласно заповед № P33-

4118 от 24.08.2020 г., беше назначено и започна работа научно жури. 

Със свой доклад от 23.10.2020 г., председателят на научното жури 

проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова  ни уведоми, че на 23.10.2020  г. е 

проведено заключително заседание на научното жури и е взето решение, 

според което на ФС към Педагогическия факултет  се предлага да избере 

доц.д.п.н. Жана Атанасова Янкова за ‘професор’ в Пловдивски 

университет "Паисий Хилендарски" по област на висше образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика) към катедра „Педагогика и управление на 

образованието“ на Педагогически факултет. 

 

По същия конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ 

по област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално 

направление 1.2.Педагогика, (Специална педагогика) на основание чл.29 в 



от ЗРАСРБ, решение на ФС на ПФ (Протокол 2/28.10.2020 г.), по заповед 

Р33-5277/30.10.2020 г. на Ректора на Пловдивския университет съставът 

на факултетния съвет на Педагогическия факултет се разширява 

еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичните 

длъжности „професор“ и придобили научната степен „доктор на 

науките“: 

1. проф. д-р Желязка Димитрова  Райкова - област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по физика) 

2. проф. д-р Весела Иванова Гелева - област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Музикознание и музикално изкуство) 

3.проф. д-р Марина Спасова Иванова - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... (Методика на обучението по бит и технологии) 

4.проф. д-р Капка Езекиева Солакова - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Педагогика) 

5.проф.дпн Пламен Радев Иванов – област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика,(Теория 

на възпитанието и дидактика) 

6.проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория 

на възпитанието и методика на социално педагогическото консултиране и 

съветване) 

27  хабилитирани членове на Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет са с право на глас -  в разширения състав с 



право на глас са 33 хабилитирани членове на ФС, като 16 от тях заемат 

академичната длъжност „професор“  или  НС „доктор на наукаите“ /за 

положителен се счита избор с повече от половината гласове/ . За да се 

произнесе Факултетния съвет са необходими най-малко една трета или 

11 професори или доктори на науките. На днешното заседание  

присъстват 32 от членовете с право на глас.  С явно гласуване,  от 32 

члена с право на глас,  с 32 гласа „За“ и 0 гласа „Не“ 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на 

Ректора да назначи на академичната длъжност „професор“  доц. д.п.н. Жана 

Атанасова Янкова  по област на висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагогика, (Специална педагогика) към 

катедра Педагогика и  управление на образованието на Педагогически 

факултет. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 



 


