
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  № 4/12.10.2021 г. 

 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на Ректора 

да назначи на академичната длъжност „професор“  доц. д.н. Нина Димитрова 

Герджикова за ‘професор’ в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

по област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално 

направление 1.2.Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика) към 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - филиал гр. Смолян. 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на Ректора 

да назначи на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. д-р Иван Василев 

Тричков по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, (Специална психология) 

към катедра Педагогика и управление на образованието на Педагогически 

факултет.      

 

ФС РЕШИ: Одобрява  посочените текстове в документа с дефиниции на 

научни трудове, свързани с академичното развитие на преподавателите от 

Педагогическия факултет 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент”, съгласно чл. 58, ал. 1 от 

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

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

ориентиране в околен свят) към катедра „Предучилищна педагогика”, със срок 

2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент”,  съгласно чл. 58, ал. 1 от 

ПРАСПУ по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Актьорско майсторство и 



художествено слово)  към катедра „Естетическо възпитание”, със срок 2 (два) 

месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ:  Предлага на АС да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане 

на академичната длъжност „главен асистент”,  съгласно чл. 58, ал. 1 от 

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

науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с 

деца и юноши)  към катедра „Социални дейности”, със срок 2 (два) месеца от 

датата на обнародването му в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент”,  съгласно чл.  66, ал. 1 от ПРАСПУ по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и 

управление на социалната работа) към катедра „Социални дейности”, със срок 

2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС да бъде обявен 1 (един) конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент”,  съгласно чл.  66, ал. 1 от ПРАСПУ по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 3.2. 

Психология (Клинична психология) към катедра „Психология”, със срок 2 

(два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.   

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2021/2022 г. следните лица: 

катедра „Музика”:  

 

1. Д-р Станка Иванова Даутовска – 60 часа в упр. по дисциплината: 

„Специален предмет (народно пеене) с Музика I курс;  

2. Д–р Диана Георгиева Кацарова – 75 часа в упр. по дисциплината 

„МОМ със СОП“ със Специална педагогика р.о. IV курс; 

3. Петър Александров Джурков - 45 часа в упр. по дисциплинитe 

„Специален предмет (джаз пиано)“ I част и  “Електронни клавишни 

инструменти“ I част с ДПИИ I курс;   



4. Пенчо Димитров Пенчев - 60 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (ударни инструменти)“ с ДПИИ I курс и Музика I курс; 

5. Ганка Георгиева Георгиева - 120 часа в упр. „МОМ в НЕ на ОУ“ с  

ПНУП р.о. IV курс. 

6. Ивайло Неделчев Василев - 30 ч. в упр. по дисциплината „Специален 

предмет (флейта)“ с Музика I курс; 

Катедра НУП 

- Доц. д-р Маргарита Панайотова – „Основи на човека, природата и 

обществото“, специалности НУП и НУПЧЕ 2-ри курс - 120 часа 

лекции и упражнения; МОЧПО – 120 часа хоспитиране с ПНУП 4-ти 

курс; избираема дисциплина „Екологично образование“ – 60 часа с 

НУП и НУПЧЕ 3-ти курс - общо 300 часа. 

- Гл. ас. д-р Златка Ваклева – 168 часа по МОПЧО. – хоспетиране със 

специалности НУП и НУПЧЕ 

катедра „Естетическо възпитание”: 

 

1. Сашо Петров Савов - 130 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“-I 

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

част със специалност „Графичен дизайн с реклама“ II курс, ОКС „бакалавър“. 

2. Найден Младенов Младенов - 40 ч. упр. по дисциплината 

„Компютърни приложения в графичния дизайн“ - II част със специалност 

„Графичен дизайн с реклама“ II курс, ОКС „бакалавър“. 

3. Теодора Петрова Кашилска - 40 ч. в упр. по дисциплината „Текст и 

редактиране в рекламния дизайн“ - II част със специалност „Графичен дизайн с 

реклама“ IV курс, ОКС „бакалавър“. 

4. Саркис Гаро Нерсесян - 240 ч. в упр. по дисциплината „Методика 

на обучението по изобразително изкуство“  ( и хоспитиране) със специалност 

„НУП“ и „НУПЧЕ“ IV курс, ОКС „бакалавър“. 

5. Стелиан Николаев Николов - 100 ч в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ 

I курс, ОКС „бакалавър“. ( с право на пътни) 



6.  Доротея Пенчева Христова - 60 ч. в упр. по дисциплината 

ИД„Сценичен грим“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“ III 

курс, ОКС „бакалавър“. 

Катедра Психология 

- Манол Николов Манолов – 120 ч.упр. в специалност Психология 

редовно и задочно обучение 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Паулина 

Цветанова Цветкова-  задочен докторант към  катедра “Психология” по: област 

на висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова 

психология  с тема на дисертационния труд: “Емоционална интелигентност и 

кариерна ориентация в ранна зряла възраст”, научен ръководител: проф.д.пс.н 

Майяна Милчева Митевска- Енчева за периода от  01.03.2020 г. до 01.10.2021 

г., дава много добра оценка и  отчислява с право на защита, считано от 

01.10.2021 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за първата  година (13.10.2020 г. – 

13.10.2021 г.)  от  дейността на Костадин Димитров Димитров – докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на физическото 

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

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска 

програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка, с тема на дисертационния труд: „Изследване на технико-

тактическата подготовка в обучението по таекуон-до“, научен ръководител: 

проф. дпн Веселин Маргаритов и дава много добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за първата  година (13.10.2020 г. – 

13.10.2021 г.) от дейността на Георги Николов Кабаков – докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на физическото 

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

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска 

програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната 



тренировка, с тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на 

психофизическата подготовка на футболния съдия“, научен ръководител: проф. 

дпн Веселин Маргаритов и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Не одобрява предложената еднократна промяна в учебния 

план на специалност „Актьорство за драматичен театър“ II курс: 

- дисциплината „Образцови текстове в европейската литература“  да бъде 

преместена еднократно за учебната 2021/2022 година от III в IV семестър 

поради натовареност на преподавателя ас. д-р Петя Иванова през III семестър 

на учебната 2021/2022 година. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален план за обучение през учебната 

2021/2022 г., II-ри и III-ти курс на студента Весела Запрянова Дерменджиева от 

специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, редовно 

обучение, ОКС „бакалавър“, с фак. № 2006961021,  както следва: 

3-ти семестър 

№ 

Код 

по 

EC

TS 

Учебен 

курс/дисциплина 

Аудиторни 

Извън- Общо 

К 

Ф

о аудиторни часове 

АО Л С ПУ Кл Х ИО 

С

п 

--- 

О   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11 12 13 

1   

Педагогика 

/Дидактика/  30 30        60    90  3 И 

2  

История на 

изкуството  – III 

част   45 45     105   150 5 И 

3  

Пластична 

анатомия 60 45  15   120   180 6 И 

4  Рисуване III част 60   60   120   180 6 Т 

5  Живопис III част 60   60   120   180 6 И 

6  Спорт 3 30   30   30   60 2 Т 

7  

Избираема 

дисциплина 1. 30 15  15   30   60 2 Т 

8  

История на 

българското  

изобразително 

изкуство и 

архитектура – І част 30 30     90   120 4 И 

9  

Методика на 

обучението по 

изобразително 45 15 15   15 105   150 5 И 



изкуство за начален 

етап на СОУ 

10  Графика II част 60   60   120   180 6 И 

11  Скулптура I част 60 15  45   120   180 6 И 

12  

Декоративни 

изкуства I част 60 30  30   90   150 5 Т 

13  

Избираема 

дисциплина 3. 30 15  15   30   60 2 Т 

14  Факултатив 1. 30   30   30   60 2 Т 

Общо за 3-ти семестър 630 240 15 360 0 15 1170 0 0 1800 60  

4-ти семестър 

1   

Теория на 

обучението по 

изобразително 

изкуство 45 30 15 

 

    135     180 6 И 

2  Рисуване IV част 60   60   120   180 6 И 

3  Графика I част 60 15  45   120   180 6 Т 

4  

Приобщаващо 

образование 15 15     45   60 2 Т 

5  Пленер 45 15  30   135   180 6 Т 

6   Спорт 4 30 

  

30     30     60 2 Т 

7  

Избираема 

дисциплина 2. 30 15  15   30   60 2 Т 

8   

История на 

българското  

изобразително 

изкуство и 

архитектура – ІІ 

част 30 30      120     150 5 И 

9   

Методика на 

обучението по 

изобразително 

изкуство за 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

на СОУ 60 30 15    15 120     180 6 И 

10   Езикова култура 30 15  15    90     120 4 Т 

11   Скулптура II част 60   60    120     180 6 И 

12   

Декоративни 

изкуства II част 30   30    120     150 5 И 

13   

Избираема 

дисциплина 4. 30 15  15     30     60 2 Т 



14  Факултатив 2. 30   30   30   60 2 Т 

Общо за 4-ти семестър 555 180 30 330 0 15 1245 0 0 1800 60  

Общо за II-ра година 1185 420 45 690 0 30 2415 0 0 3600 120   

        

ФС РЕШИ: Одобрява следните възнаграждения за позиране за моделите: 

- Позиране за облечена фигура – по 3 лв. 50 ст. на учебен час; 

- Позиране за гола фигура – по 4 лева на учебен час. 

Учебните часове, предвидени за изобразителни задачи с жив модел за 

учебната 2021/2022г. по специалности са, както следва: 

 ПОИИ   (общо с живи модели 336ч., от които 296 часа облечена 

фигура и 40 часа гола фигура) 

• облечена фигура (148ч.):  

- Рисуване 

трети семестър - 56 часа х 2пгр. = 112 часа;  

четвърти семестър - 36 часа х 2 пгр. = 72 часа.;  

- Живопис  

трети семестър - 56 часа х 2 пгр. = 112 часа; 

Общо по Рисуване и Живопис  - 296 часа облечена фигура. 

• гола фигура (20ч.):  

- Рисуване 

четвърти семестър - 20 часа х 2 пгр. = 40 часа гола фигура. 

 ГДР   (общо  с живи модели 168 часа, от които 148 часа облечена 

фигура и 20 часа гола фигура) 

• облечена фигура (148 ч.) 

- Рисуване 

трети семестър - 56 часа;  

четвърти семестър - 36 часа;  

- Живопис  

трети семестър - 56 часа 

Общо по Рисуване и Живопис  - 148 часа облечена фигура. 

• гола фигура (20ч.):  



- Рисуване 

четвърти семестър - 20 часа; 

Общо необходими средства: 

1) Облечена фигура:   

296 ч. (ПОИИ) + 148 ч. (ГДР) = 444 часа; 

444ч. х 3,50лв. = 1 554 лв.  

2) Гола фигура:  

40ч. (ПОИИ) + 20ч. (ГДР) = 60 часа 

 60ч. х 4,00лв.= 240 лева. 

Общо сума за живи модели (облечена и гола фигури) за учебната 

2021/2022 година: 1554лв. + 240 лв. = 1794 лева. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 


