
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  № 13/15.02.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнително часове за I семестър на уч. 2021/2022 

г. към катедра „Естетическо възпитание” на Проф. д-р Зора Янакиева - 20 ч. в упр. 

по; “МОИИ в ПГЕ на СУ“ с ПОИИ III курс; „Стажантска практика“ с ПОИИ IV 

курс. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на 

учебната 2021/2022 г. следните лица: 

катедра «Социални дейности»: 

1. Проф. д-р Георги Иванов Шопов –  220 часа в упражнения по 

дисциплина Система за социална защита-втора част. Система за социално 

подпомагане и по дисциплината Управление на социални проекти в специалност 

Социални дейности. 

катедра „Педагогика и управление на образованието“  

1. Д-р Мария Иванова Димитрова - 80 часа в упражнения по 

дисциплината „Приобщаващо образование“, с 2-ри курс, специалност Специална 

педагогика и «Допълнителна подкрепа на ученици със СОП» с 2 курс, 

специалност ПУП. 

2. Д-р Ирена Младенова Душкова – 30 часа в упражнения по 

дисциплината „Обща подкрепа за деца/ ученици със специални образователни 

потребности“ с 2 курс, спец. Специална педагогика 

3. Д-р Гергана Колчакова – 30 ч. в упражнения по дисциплината 

„Специална педагогика“ с 2 курс, специалност Специална педагогика 

катедра „Музика”:  

 

1. Станка Иванова Даутовска – 510 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет народно пеене“с I, II, III, и IV к. Музика; ФД 3: „Дирижиране на народен 



хор“-2 с IV к. Музика; ИД 2 „Пеене в народен хор“ II част с I к. Музика; ИД 2 

„Пеене в народен хор“  IV част с II к. „Музика“; 

2. Георги Иванов Найденов - 270 часа в упр. по дисциплините „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с II к. Музика; „Спец. предмет инструмент 

/ пеене (гайда)” с II к. Музика; „Спец. предмет инструмент / пеене (гъдулка)” с IV 

к. Музика; „Спец. предмет инструмент / пеене (гайда)” с IV к. Музика; „Спец. 

предмет инструмент / пеене (гайда)” с III к. Музика;  ИД 6 „Музикални ансамбли“ 

– VI част с  IIIк. Музика; ИД 7 „Музикални ансамбли“ – VII част с  IVк. Музика; 

ИД 8 „Музикални ансамбли“ – VIII част с  IV к. Музика; ИД 5 „Музикални 

ансамбли“ - I част с ПОМ III курс. 

3. Петър Александров Джурков – 240 часа в упр. по дисциплините 

„Музикални формации“ I част с II к. ДПИИ; „Музикални формации“ III част с III 

к. ДПИИ; „Музикални формации“ V част с IV к. ДПИИ; Аранжиране за джаз и 

поп формации“ - II част с III к. ДПИИ; “Джаз импровизация“ с IV к. ДПИИ; 

„Специален предмет (джаз пиано)“ с ДПИИ I курс. 

4. Гл. ас. д-р Мариана Василева Митева - 440  часа в упр. по 

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

IV к. Музика; „Методика на обучението по музика в СУ“ (хоспитиране) с III к. 

Музика и ПОМ III курс; „Полифония“ с II к. Музика; „Музикална грамотност“ с I 

курс, ПУП; „Муз. дейности в ДГ“ (хоспит.) с  ПНУП р.о. III к.; „Методика на 

музикалното възпитание (хоспитиране) с ПУП III курс; Муз. дейности в ДГ“ 

(хоспит.) с ПНУП з.о., III к. 

5.  Докт-т Борислав Иванов Борисов - 90 часа в упр. по дисциплината 

„Методика на музикалното възпитание“ с III к. ПУП; „Методика на музикалното 

възпитание “ с III к. ПУПЧЕ. 

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

предмет (цигулка)“ с III курс „Музика“. 

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

предмет (кларинет)“ с III курс Музика  

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

„Специален предмет (ударни инструменти)“ с II к Музика; „Специален предмет 



(ударни инструменти)“ с I к. ДПИИ; „Специален предмет (ударни инструменти)“ 

с I к. Музика; „Специален предмет (ударни инструменти)“ с IV к. Музика; 

„Специален предмет (ударни инструменти)“ с IV к. ДПИИ; „Задължителни 

ударни инструменти (за перкусионисти - ударни състави) с III курс, ДПИИ. 

9. Д-р Светлина Веселинова Христова - 100 часа в упр. по дисциплината 

„Методика на обучението по музикални дейности в ДГ“ с III курс, ПНУП р.о.;. 

„Методика на обучението по музикални дейности в ДГ“ с III курс, ПНУП з.о. 

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

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

11. Д-р Владимир Симеонов Величков - 60 часа в упр. по дисциплината 

„Специален предмет (кавал)“ с III к. Музика; „Специален предмет (кавал)“ с IV к. 

Музика. 

12. Д-р Диана Георгиева Кацарова - 60 часа в упр. по дисциплината 

“Методика на обучението по музика в СУ“ с III к. Музика.; Методика на 

обучението по музика в СУ“ с III к. ПОМ; 

13. Мая Иванова Попова – 30 часа в упр. по дисциплината „Методика на 

музикалното възпитание“ (хоспитиране) с ПУПЧЕ III курс. 

14. Иван Стефанов Гърбачев - 30 ч. в упр. по дисциплината "Синтезатор-2 

ч." със студенти от спец. ПОМ, 3 курс 

 

катедра „Естетическо възпитание”:  

 

1. Проф. д-р Милена Георгиева Георгиева – 70 ч. в упр. по дисциплината 

„История на българското изобразително изкуство и архитектура – II част“ с 

ПОИИ III курс. 

2. Проф. д-р Зора Янакиева - 200 ч. в упр. по; “МОИИ в ПГЕ на СУ“ с 

ПОИИ III курс; „Стажантска практика“ с ПОИИ IV курс; 

3. Гл. ас. д-р Тотка Григорова - 350 ч. в упр. по дисциплините: 

„Рисуване“-VI част, специалност ПОИИ II к.; „Декоративни изкуства-II част“, 

специалност ПОИИ II к; “История на пластичните изкуства“ с ДПИИ IV к.;  

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



реклама“ I курс; ИД1 „Стилизация и орнамент“, специалност „Графичен дизайн с 

реклама“ I курс. 

4. Д-р Мирена Иванова Васева – 400 часа в упр. по дисциплините: ФД 2: 

‚Илюстрация“ с ПОИИ III курс; „Илюстрация – I част“ с ГДР II курс; “Пластични 

изкуства“- II част с АДТ I курс; „Методика на изобразителните дейности в ДГ“ с 

ПНУП II курс, р.о.; ФД: „Изобразително изкуство в социалните дейности“ със 

Социални дейности III курс. 

5. Йордан Калчев - 110 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“ II част със 

специалност ПОИИ I курс.и ГДР I курс;  

6. Сашо Петров Савов - 120 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване и 

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

„Рисуване“- II ч., специалност ПОИИ I курс. 

7. Соня Тодорова Станкова - 115 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална 

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

фотография“ с ПОИИ III курс. 

8. Д-р. Васил Еленов Марков- 125 ч. в упр. по дисциплината ИД 6: 

„Пърформънс“ с ПОИИ IV курс; ФД 4: „Изкуство и дизайн на европейския 

стандарт“ с ПОИИ IV курс и ГДР III курс. 

9. Докт-т Петя Василева - 60 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

приложения в графичния дизайн“ – I и III  част с ГДР I и II курс;   

10. Докт-т Теодора Кашилска – 15 ч. в упр. По дисциплината „Текст и 

редактиране в рекламния дизайн –I част“ с ГДР III курс; 

11. Доц. Крикор Сахак Касапян - 80 ч. в упр. по дисциплината „Графика“- 

I част  с ПОИИ II курс; 

12. Д-р Русен Дойков - 325 ч. в упр. по дисциплината: „Скулптура“ - II 

част с  ПОИИ III курс; “Пластика“ с ГДР III курс; „Пластика и пластични 

конструкции“ с ГДР III курс; „Пластика и пластични конструкции в рекламата“ с 

ГДР IV курс. 

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

периодични издания“ с ГДР III курс; 



14. Атанас Кръстев Атанасов - 30 ч. в упр. „Актьорско майсторство”IV 

част с IV курс , аспециалност АДТ– ас. на Теди Москов. /с право на пътни и 

нощувки София – Пловдив – София/  

15. Исмаил Ходжев - 30 ч. упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ II част с АДТ II курс  /ас. на проф. Александър Илиев/ 

16. Йосиф Лилянов Герджиков – 60 ч. в упр. по дисциплината „Вокална 

техника“ с АДТ I курс; /с право на пътни  София – Пловдив – София/ 

17. Петър Божидаров Влайков - 300 ч. в упр. по дисциплината„Актьорско 

майсторство” III част с АДТ III курс. /ас. на доц. Лео Капон/ 

18. Стелиян Николаев Николов - 120 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство” I част  с АДТ I курс /ас. на доц. Лео Капон и д-р Зоя 

Капон/    /с право на пътни  Хасково – Пловдив – Хасково/ 

катедра «Психология»: 

1. Д-р Таня Стефанова Илиева –  70 часа в упражнения по дисциплината 

Психология в специалност АДТ, р.о..,  

2. Д-р Биляна Валериева Гинина –  80 часа в упражнения по 

дисциплината Психология в специалност БФ, р.о.., 

катедра „Начална училищна педагогика“ 

- Д-р Николай Орлинов Данев – 60 ч. упражнения по дисциплината 

„Разработване на уроци за обучение в онлайн среда“ със специалност 

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

- Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов – 30 ч. упражнения за научно 

ръководство на задочен докторант Гергана Георгиева Комсийска по 

докторска програма „Методика на обучението по български език и 

литература“ 

- Мариана Найденова – 160 часа упр. 

 

ФС РЕШИ: Избира д-р Биляна Младенова Калоферова за „главен 

асистент“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по…, (Методика на ориентиране в околен свят) и предлагаме на 



Ректора да утвърди избора на Факултетния съвет и да назначи д-р Биляна 

Младенова Калоферова на академичната длъжност „главен асистент“ към катедра 

Предучилищна педагогика  на Педагогическия факултет. 

ФС РЕШИ: Избира д-р Зоя Неделчева Капон за „главен асистент“ в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство (Актьорско майсторство и художествено слово) и предлагаме на Ректора 

да утвърди избора на Факултетния съвет и да назначи д-р Зоя Неделчева Капон на 

академичната длъжност „главен асистент“ към катедра Естетическо възпитание  

на Педагогическия факултет. 

ФС РЕШИ: Избира д-р Виктория Антраник Ангелова за „главен асистент“ 

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с деца и юноши) и 

предлагаме на Ректора да утвърди избора на Факултетния съвет и да назначи д-р 

Виктория Антраник Ангелова на академичната длъжност „главен асистент“ към 

катедра Социални дейности  на Педагогическия факултет. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовия договор на  д-р Елена Ангелова 

Каменова на академичната длъжност „асистент“ на пълен норматив 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 „Предучилищна педагогика“ по област на висше 

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

считано от 15.03.2022 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовия договор на  д-р Десислава Сашева 

Апостолова на академичната длъжност „асистент“ на пълен норматив 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 „Предучилищна педагогика“ по област на висше 



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

считано от 15.03.2022 г. за срок от 1 година. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план за работа (за 3 години) 

на Красимира Стоилова Иванова – редовен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра “Педагогика 

и управление на образованието” с тема на дисертационния труд  

„Персонализаното обучение – предиктор за приобщаването на учениците със 

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

Атанасова Янкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален учебен план за работа (за три години, 

считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г.) на Жулиета Пенева Танева - 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 проф. д-р Таня Викторова Бурдева и тема на дисертационния труд: 

“Стратегии за развитие на музикалния слух на учениците от прогимназиален етап 

на Средното училище чрез интегриране на съвременните информационни и 

комуникационни технологии в урока по музика".   

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален учебен план за работа (за три години, 

считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г.) на Живко Тодоров Каратабанов - 

редовен докторант по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

Музикознание и музикални изкуства към катедра „Музика”, с научен ръководител 

проф. д-р Веселин Иванов Койчев и тема на дисертационния труд: „Стилови и 

изпълнителски особености на произведенията за класическа китара в началния 

курс на обучение“. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за три години, 

считано от 01.03.2022 г. до 01.03.2025 г.) на Петя Тошкова Зенгин – редовен 

докторант 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 Илиев 

Дамянов и тема на дисертационния труд: "Формиране на компетентности за 

народно творчество и занаяти чрез изпълнение на практически изобразителни 

задачи в обучението по изобразително изкуство в начален етап на средното 

училище". 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Людмила-Мария 

Николаева Зайкова  – редовен 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 „Удовлетвореност от социално-

емоционалната селективност като предиктор за качеството на живот в зряла и 

старческа възраст” и научен ръководител  доц. д-р Пламен Ангелов Цоков. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Светослав 

Георгиев Атмаджов  – редовен 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  „Изолацията като избор в контекста 

на кризата "интимност-изолация" в ранна зряла възраст” и научен ръководител: 

Доц. д-р Ирена Иванова Левкова.               

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Лорета Паскалева 

Едгарян    – задочен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

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

3.2. Психология, докторска програма Позитивна психология, с тема на 

дисертационния труд  „Изграждане на позитивна идентичност в организациите 

чрез развитие на осъзнатостта, резилиънса и позитивните практики ” и научен 

ръководител доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Мария Веселинова 

Димитрова – задочен докторант към катедра “Психология” 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 „Просоциално поведение в условия на криза Ковид-19” и 

научен ръководител проф дпсн Майяна Милчева Митевска. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Красимир 

Димитров Гешев – редовен докторант към катедра “Психология” 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  „Лидерството като бранд, компетентности и 

постижения: анализи и перспективи за създаване на лидери, фокусирани към 

потребителите” и научен ръководител: Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Андреяна 

Христова Катушева – редовен докторант към катедра “Психология” по: област на 

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

направление 3.2. Психология, докторска програма Специална  психология, с тема 

на дисертационния труд  „Кариерно консултиране на студенти с увреждания” и 

научен ръководител: Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален  план  на Кети Агоп Ангелова - 

редовен докторант към катедра „Начална училищна педагогика” по  област на 

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

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

математика с научен ръководител  доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова и 

тема на дисертационния труд: „Технологичен модел за педагогическо 

взаимодействие при формиране на елементарни количествени представи при 6-7 

годишните деца“.     

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален  план  на Илица Георгиева Даскалова 

- редовен докторант към катедра „Начална училищна педагогика” по  област на 

висше образование: 1. Педагогически науки,  професионално направление:  1.2. 

Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика с научен 

ръководител  доц. д-р Николинка Александрова Атанасова и тема на 

дисертационния труд: „Ученическото лидерство в началния етап на основното 

образование“.     



 

ФС РЕШИ: Одобрява следната промяна в учебния план на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ (4 семестъра, неспециалисти), 

ОКС „магистър“, учебна 2021 – 2022 г.: Факултативът „Интеркултурно 

образование“ с хорариум 0+0+15, извънаудиторна заетост 45, 2 кредита и текуща 

оценка във 2-ри курс, 4-ти семестър да промени наименованието си на 

„Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда“, като запазва хорариум, 

извънаудиторна заетост, кредити и форма на оценяване. 

ФС РЕШИ: Одобрява състава на комисиите за Държавните писмени и 

практически изпити за учебната 2021/2022г. за специалностите "Начална 

училищна педагогика и чужд език" и " Предучилищна педагогика и чужд език". 

СПЕЦИАЛНОСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД 

ЕЗИК“ 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ и защити на дипломни работи 

Председател: 

     доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

Членове: 

1. доц. д-р Николинка Александрова Атанасова  

2. доц. д-р Ваня Маркова Найденова 

3. доц.д-р Кирилка Тагарева 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по МЕТОДИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СУ 

и защити на дипломни работи 

Председател: 

 проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова  

Членове: 

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

2. проф. д-р  Марина Спасова Иванова 

3. доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова 

4. доц. д-р Ваня Маркова Найденова  



5. доц. д-р Дора Симеонова Щерева  

6. доц. д-р Силвана Венелинова Боева 

7.  гл. ас. д-р Пенка Димитрова 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по Практически чужд 

език 

Председател: 

доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян  

Членове: 

1. доц. д-р Дора Симеонова Щерева 

2. доц. д-р Ваня Иванова Георгиева  

3. Ангел Георгиев Николов 

4. Екатерина Михайлова Георгиева 

Комисия за провеждане на държавен практически изпит 

Председател: 

доц. д-р Ваня Маркова Найденова 

Членове 

1. доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева 

2. доц. д-р Дора Симеонова Щерева 

3. ас. д-р Надя Делчева Делчева 

4. Маргарита Кирова Атанасова 

5. Величка Димитрова Георгиева  

6. Маргарита Асенова Демирева  

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК” 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ и защити на дипломни работи 

Председател: 

доц. д-р Елена Стоянова Събева  

Членове: 

1. доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

2. доц. д-р Ваня Маркова Найденова 

3. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 



4. д-р  Теодора Живкова Бахчеванова 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по МЕТОДИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА и защити на дипломни работи 

Председател: 

  доц. д-р Ваня Маркова Найденова 

Членове: 

1. проф. д-р Марина Спасова Иванова 

2. проф. д-р Даниела Тодорова Маркова 

3. доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова  

4. доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева 

5. доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова 

6. доц. д-р Дора Симеонова Щерева 

7. доц. д-р Силвана Венелинова Боева  

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по Практически чужд 

език 

Председател: 

доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян  

Членове: 

1. доц. д-р Дора Симеонова Щерева 

2. доц. д-р Ваня Иванова Георгиева 

3. Ангел Георгиев Николов 

4. Маргарита Рускова Георгиева 

5. Екатерина Михайлова Георгиева 

Комисия за провеждане на държавен практически изпит: 

Председател: 

доц. д-р Дора Симеонова Щерева  

Членове: 

1. доц. д-р Елисавета Георгиева Семерджиева 

2. доц. д-р Ваня Маркова Найденова 

3. ас. д-р Надя Делчева Делчева 

4. Маргарита Кирова Атанасова  



5. Величка Димитрова Георгиева 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 


