
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  № 18/17.05.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на 

учебната 2021/2022 г. следните лица: 

Катедра Музика 

1. д-р Диана Георгиева Кацарова  - 135 ч. в упр.  по ИД 1 /по учебен план 

допълнителна квалификация/ "Разработване на уроци в електронна среда" с 

Музика IV курс; ИД 2 „Проектно и групово базирано обучение “ с Музика IV 

курс, ИД  3 (втора група): /по учебен план допълнителна квалификация/  

„Интерактивността в обучението по музика“ с Музика IV курс; „Компетентностен 

подход и иновации в образованието“ с Музика IV курс. 

2. Георги Иванов Найденов - 30 ч. в упр. по ИД  4 (втора група) /по учебен 

план допълнителна квалификация/ Камерни музикални състави с Музика IV курс. 

Катедра ТМФВ и спорт 

Румяна Борисова Присадова -  ОФП – 150 часа 

катедра «Психология» 

д-р Кристина Ростиславова Овчарова - 100 часа в упражнения по 

дисциплините  Теории за личността 1 част, Теории за личността 2 част  и 

Психология на развитието 2 част в специалност  „Психология“, р.о. 

катедра „Педагогика и управление на образованието“  

доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова с 60 часа в упражнения по 

избираемата дисциплина „Сензорна интеграция“, с III-ти курс, специалност 

„Специална педагогика“. 

катедра „Естетическо възпитание”: 

1. д-р Софрони Георгиев Върбев  - 30 ч. в упр.  по дисциплината "Дизайн 

на периодични издания“ с ГДР III курс. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна на заглавието на дисертационния труд на 

докторант Мариела Божидарова Костова - задочен докторант към катедра 



"Естетическо възпитание" с научен ръководител проф. Даниела Маркова от 

"Приложение на неконвенционални форми на изобразителното изкуство в 

обучението в начален етап на средното училище" на "Приложение на 

неконвенционални форми на изобразителното изкуство в обучението на 

студентите". 

ФС РЕШИ: Одобрява молбата на Маркус Алойс Зенфт – 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 

научен ръководител проф. дпн Веселин Маргаритов да продължи докторантурата 

си, считано от 1 юни 2022 година. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за зачисляване на Елица Банко 

Дудулаки – 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 „Лидерски стилове и формиране на организационна култура 

в здравеопазването в криза КОВИД-19” и научен ръководител проф. д.пс.н. 

Майяна Милчева Митевска. Предлагам да бъде одобрен индивидуалния учебен 

план за работа ( за 3 години) на Елица Банко Дудулаки. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Петко Тодоров Стайков 

– 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”, съгласно 

чл.26, ал.1 от Правилника за РАС на ПУ за срок от 1 година, считано от 01.05.2022 

г., поради семейни причини. 

ФС РЕШИ: Да одобри  промяна в третата и четвъртата година от 

подготовката в индивидуалния учебен план на Иванка Георгиева  Стоянова – 

задочен докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 



докторска програма Управление на образованието, поради трансформиране на 

докторантурата от редовна в задочна.   

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

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание” на Педагогически  факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 34 от 3.05.2022 г. по: област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по..., (Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка), по предложение на катедрения съвет, протокол № 5/ 

12.05.2022 г.  и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 68 от 

ПРАСПУ, предлагаме на Ректора  да определи следния състав на научно жури: 

Външни  членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. д.п.н. Кирил Захариев Костов – Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл.  методика на 

лечебната физкултура); 

2. Проф. д-р Стефан Христев Базелков – Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл.  

методика на лечебната физкултура); 

3. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров  –  Национална спортна 

академия „Васил Левски“, гр. София, по област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка вкл. методика на 

лечебната физкултура); 

4. Доц. д-р Теодора Николаева Симеонова – Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 



по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл.  

методика на лечебната физкултура). 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 

5. Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова  –  Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... (Методика на обучението по математика в началния етап на СУ); 

6. Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка, вкл.  методика на лечебната физкултура);  

7. Доц. д-р Силвана Венелинова Боева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл.  

методика на лечебната физкултура); 

 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова  –  Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по...  – вътрешна; 

2. Доц. д-р Невяна Докова Докова –  Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на 

лечебната физкултура) – външна. 

 



Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост, ако заседанието е след 13:00 часа, могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

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

на академичната длъжност ‘главен асистент’ в катедра „Социални дейности“ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ, бр. 34/03.05.2022 г. по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Социална работа с деца и семейства), по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 11/12.05.2022  г.  и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ 

и чл. 60  от  ПРАСПУ, предлагам научно жури в състав:  

 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова – Технически университет -  гр. 

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

науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални дейности).  

2. Доц. д-р Милена Христова Йоргова – Великотърновски университет 

«Св. св. Кирил и Методий» - гр. Велико Търново,  по: област на висше 

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

3.4. Социални дейности  (Организация и управление извън сферата на 

материалните производства). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1.   Доц. д-р Елена Стоянова Събева - Пловдивски университет ”Паисий 

Хилендарски” - гр. Пловдив, по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика).  

2. Доц. д-р Людмила Павлова Векова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки 3.8. Икономика (Социално осигуряване и социално 

подпомагане).  



3. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и 

възрастова психология). 

        Резервни членове: 

1.  Доц. д-р Петър Райков Петров – Пенсионер, гр. Русе,  по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика);   

 

2. Доц. д-р Иван Василев Тричков – Пловдивски университет „Паисий 

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

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

 

Конкурсът да се проведе на 21. 07. 2022 г. от 13.00 часа в нова сграда на 

Университета (заседателна зала). 

 

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

назначи на академичната длъжност „доцент“  гл.ас.д-р Нона Димитрова Глушкова 

за ‘доцент’ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 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 на Педагогическия факултет. 

 

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

назначи на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. д-р Златомира Георгиева 

Костова за ‘доцент’ в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по област 

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

направление 3.2. Психология (Клинична психология) към катедра Психология на 

Педагогически факултет. 

ФС РЕШИ: Предлага  на АС да се удължи срочното трудово 

правоотношение на доц. д-р Симо Петров Иванов, по смисъла на чл. 68, ал. 1, т.1 



от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО,  считано от 15.06.2022 г., за срок от 1 (една) 

година. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да се трансформира безсрочното трудово 

правоотношение на проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова в срочно такова, по 

смисъла на чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ, във връзка с § 11 от ЗВО,  считано от 12.10.2022 

г., за срок от 1 (една) година. 

ФС РЕШИ: Одобрява квалификационни характеристики за специалностите 

„Психология“, ОКС „бакалавър“ и специалностите „Приложна психология“, 

„Училищна психология“, „Психология на управлението“ и „Позитивна 

психология“, ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови учебни планове и учебни 

програми за специалностите „Педагогика“, „Социална педагогика“ и „Специална 

педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, които да влязат в сила за I курс  

на учебната  2022/2023 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нови магистърски програми, учебни 

планове, квалификационни характеристики и учебните програми към тях, както 

следва: 

• «Социална работа в системата на предучилищното и училищното 

образование», (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение, 4 семестъра; 

• «Социална работа в системата на предучилищното и училищното 

образование», (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение, 2 семестъра; 

• «Социална работа в системата на предучилищното и училищното 

образование», (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра; 

• «Социална работа в системата на предучилищното и училищното 

образование», (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение, 2 семестъра; 

  Учебните планове да влезнат в сила за I курс  на  учебната 2022 /2023 

г. 

ФС РЕШИ: Одобрява следните промени в учебните планове на специалност 

„Начална училищна педагогика и чужд език”, ОКС „бакалавър“,  специалност 

„Начална училищна педагогика”, ОКС „бакалавър“ и специалност „Предучилищна 

и начална училищна педагогика“, ОКС „бакалавър“: 



 

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“: 

 

1. Обучение по учебен план 2020-2021 г. 

- Факултативната дисциплина „Детето и медиите” от Факултативни 

дисциплини 2 (3-ти курс V семестър)  с хорариум 0+0+15, извънаудиторна заетост 

- 45 ч., кредити - 2 и форма на контрол Текуща оценка да бъде преместена във 

Факултативни дисциплини 3 (3-ти курс VI семестър), като се запазват хорариумът, 

извънаудиторната заетост, кредитите и формата на контрол. Промяната да влезе в 

сила за учебната 2022-2023 г. 

ПРОМЯНАТА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА И В УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022 Г.; 

 

- Към Факултативни дисциплини 2 (3-ти курс V семестър) да се добави 

дисциплината „Дигитална компетентност и дигитална креативност“ с хорариум 

0+0+15, извънаудиторна заетост - 45 ч., кредити - 2 и форма на контрол Текуща 

оценка. Промяната да влезе в сила за учебната 2022-2023 г. 

 

2. Обучение по учебен план 2021-2022 г. 

- Факултативната дисциплина  „Физика за деца до /12 години/“ от 

Факултативни дисциплини 1 (2-ри курс IV семестър) с хорариум 0+0+15, 

извънаудиторна заетост - 45 ч., кредити - 2, форма на контрол - Текуща оценка да 

бъде заменена с дисциплината „Педагогическа реторика“, като се запазват 

хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на контрол. 

Промяната да влезе в сила от учебната 2022-2023 г.; 

 

Специалност „Начална училищна педагогика“: 

 

1. Обучение по учебен план 2020-2021 г.  

- Факултативната дисциплина „Детето и медиите” от Факултативни 

дисциплини 2 (3-ти курс V семестър),  с хорариум 0+0+15, извънаудиторна заетост 

– 45 ч., кредити - 2 и форма на контрол - Текуща оценка, да бъде преместена във 



Факултативни дисциплини 3 (3-ти курс VI семестър), като се запазват хорариумът, 

извънаудиторната заетост, кредитите и формата на контрол. Промяната да влезе в 

сила за учебната 2022-2023 г. 

ПРОМЯНАТА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА И В УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022 Г.; 

 

- Към Факултативни дисциплини 2 (3-ти курс V семестър) да се добави 

дисциплината „Дигитална компетентност и дигитална креативност“ с хорариум 

0+0+15, извънаудиторна заетост – 45 ч., кредити - 2 и форма на контрол -Текуща 

оценка. Промяната да влезе в сила за учебната 2022-2023 г.  

 

2. Обучение по учебен план 2021-2022 г. 

- Факултативната дисциплина  „Физика за деца до /12 години/“ от 

Факултативни дисциплини 1 (2-ри курс IV семестър), с хорариум 0+0+15, 

извънаудиторна заетост – 45 ч., кредити - 2, форма на контрол - Текуща оценка, да 

бъде заменена с дисциплината „Педагогическа реторика“, като се запазват 

хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на контрол. 

Промяната да влезе в сила от учебната 2022-2023 г.; 

 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“: 

 

1. Обучение по учебен план 2021-2022 г. 

- Факултативната дисциплина  „Физика за деца /12 год./“ от 

Факултативни дисциплини 1 (1-ви курс II семестър), с хорариум 0+15+0, 

извънаудиторна заетост  - 45 ч., кредити - 2, форма на контрол Текуща оценка, да 

бъде заменена с дисциплината „Музейна педагогика“, като се запазват 

хорариумът, извънаудиторната заетост, кредитите и формата на контрол. 

Промяната да влезе в сила от учебната 2022-2023 г.; 

 

2. Обучение по учебен план 2020-2021 г. 

- Към Избираеми дисциплини 6  (3-ти курс VI семестър) да се добави 

дисциплината „Детето и природата“ с хорариум 15+0+15, извънаудиторна заетост 



– 60 ч., кредити - 3, форма на контрол Текуща оценка.  Промяната да влезе в сила 

за учебната 2022-2023 г. 

ПРОМЯНАТА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНА И В УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022 Г. 

 

 

3. Обучение по учебен план 2017-2018 г. 

- Към Избираеми дисциплини 7 (4-ти курс VIII семестър) да се добави 

дисциплината „Креативност в техническото конструиране и моделиране“ с 

хорариум 15+0+15, извънаудиторна заетост – 60 ч., кредити - 3, форма на контрол  

Текуща оценка. Промяната да влезе в сила за учебната 2022-2023 г.; 

 

- Към Факултативни дисциплини 4 (4-ти курс VIII семестър) да се 

добави дисциплината „Музейна педагогика“ с хорариум 0+15+0, извънаудиторна 

заетост - 45 ч., кредити - 2, форма на контрол Текуща оценка. Промяната да влезе 

в сила за учебната 2022-2023 г. 

ДВЕТЕ ПРОМЕНИ ДА БЪДАТ ОТРАЗЕНИ И В УЧЕБЕН ПЛАН 2021-2022 

Г. 

КЪМ ФАКУЛТАТИВНА  ДИСЦИПЛИНА 4 (4-ти курс VII семестър)   

ФС РЕШИ: Приема следните учебни планове за докторанти: 

1. Нов рамков учебен план за обучение на докторанти в редовна форма на 

обучение,  

2. Нов рамков учебен план за обучение на докторанти в задочна форма на 

обучение,  

3. Нов рамков учебен план за обучение на докторанти в самостоятелна 

форма на обучение. 

ФС РЕШИ:  Одобрява за хонорувани преподаватели във филиал гр. 

Кърджали за учебната 2022/2023 г. следните лица: 

Лектор Специалност Учебна дисциплина Сем. Л У 

Доц. д-р Албена 

Александрова 

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Педагогика: Теория на 

възпитанието 
I 30  



НУПЧЕ  и ПНУП 

поток 
Педагогика: Дидактика II 30  

БЕАЕ, БЕИ, БЕГО 

поток 
Педагогика ІІІ 45  

Проф. дпн Дора 

Левтерова 

 

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

  

Приобщаващо 

образование 
II 15  

БЕАЕ, БЕИ, БЕГО, ИАЕ 
Приобщаващо 

образование 
V 15   

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Допълнителна подкрепа 

на ученици със специални 

образователни 

потребности  

III 30  

Проф. д-р Бисер 

Дамянов 

НУПЧЕ 
Основи на 

изобразителното изкуство 
III 30  

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Методика на обучението 

по изобразително 

изкуство 

VII / 

V 
30  

Проф. д-р Даниела 

Маркова 

ПНУП 
Основи на 

изобразителното изкуство 
I 30  

ПНУП 

Методика на 

изобразителните 

дейности в ДГ 

IV 15  

Доц. д-р Елена 

Събева 
ПНУП 

Основи на 

предучилищната 

педагогика 

III 30  

Предучилищна педагогика IV 30  

Доц. д-р Силвана 

Боева 

НУПЧЕ и ПНУП  

поток 

Теория и методика на 

физическото възпитание в 

началния етап на СУ 

Методика на обучението 

по физическо възпитание 

в НЕ на основното 

образование 

IV  

/ 

VI 

30  



ПНУП 
Методика на физическото 

възпитание в ДГ 
IV 15  

Проф. дпн Румяна 

Танкова 

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

ИД-5/4. Овладяване на 

български език в условия 

на билингвизъм 

VI / IV 15  

Проф. д-р 

Владимира  

Ангелова 

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Методика на обучението 

по математика-1 

Методика на обучението 

по математика-2 

 

V 

 

VI 

 

30 

 

30 

 

Д-р Теодора 

Бахчеванова 
ПНУП 

Педагогически технологии 

в играта 
III 30  

Доц. д-р Д. 

Капитанова 
ПНУП 

Методика на формиране 

на  математически 

представи - 1 

V 30  

Методика на формиране 

на  математически 

представи - 2 

VI 30  

Проф. д-р Марина 

Иванова 

НУПЧЕ  

 

Методика на обучението 

по технологии и 

предприемачество 

VII 30  

ПНУП и  ПУПЧЕ 

поток 

Методика на обучението 

по конструиране и 

технологии в ДГ 

и 

Методика на трудово-

конструктивната дейност 

V 

/ 

VII 

30  

Гл. ас. д-р Пенка 

Димитрова  

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

МОБЕЛ – 1 

МОБЕЛ - 2 

V 

VІ 

30 

30 
 

Д-р Нона Глушкова ПУПЧЕ 
Управление на детското 

заведение 
VII 30  

Доц. д-р Екатерина 

Чернева 

ПНУП 

 

Методика на овладяване 

на българския език в ДГ 
IV 45  

Доц. д-р Николинка 

Атанасова  

 

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Начална училищна 

педагогика  

 

III 30  



Д-р Кристина 

 Овчарова 

 

БЕАЕ, БЕИ, БЕГО 

поток 
Психология ІV 30  

НУПЧЕ и ПНУП 

поток 

Психология на развитието 

в детската възраст 
II 30  

Педагогическа психология III 30  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


