
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  № 19/07.06.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели на учебната 

2021/2022 г. следните лица: 

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – 120 часа в упражнения за научно 

ръководство на докторанти 

Кристина Родиславова Овчарова 70 часа в упражнения   

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за първи семестър 

на учебната 2022/2023 г. следните лица: 

катедра «Социални дейности»: 

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

дисциплините „Комуникационни умения и академично писане“ и  „Социално 

включване“, лекции и упражнения в специалност “Социални дейности“ 

2. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева -  300 часа в упражнения по 

дисциплините „Основи на социалната работа и въведение в специалността“, 

„Методи на социалната работа“ и „Социална работа в интеркултурна среда“, 

лекции в специалност “Социални дейности“ 

3. Гл. ас. д-р Огнян Досев Койчев -  230 часа в упражнения по 

дисциплината „Човешко поведение и социална среда“ и  „Основи на 

конфликтологията в социалната работа“, лекции в специалност “Социални 

дейности” и по дисциплината „Психология на агресията в детско-юношеска 

възраст“, лекции в специалност „Психология“, редовно и задочно обучение. 

4. Д-р Недка Василева Петрова -  70 часа в упражнения по 

дисциплината „Основи на социалната работа и въведение в специалността“, 

„Методи на социалната работа“, упражнения в специалност “Социални 

дейности” 



5. Д-р Цветан Симеонов Стефанов -  80 часа в упражнения по 

дисциплината Адаптирана двигателна активност и здравни грижи за хора с 

увреждания в специалност “Социални дейности” 

„Теория и методика на физическото възпитание и спорт”   

1. Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – Биохимия – 150 ч. – 10 лв. 

2. Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – Гимнастика – 150 ч. – 10 лв. 

3. Доц. д-р Любомир Борисов Спасов – Кинезитерапия – 100 ч. 

4. Мария Стоянова Павлова - Кръстева – Хандбал – 250 ч. 

5. Елена Петрова – Баскетбол – 300 ч. 

6. Донка Жекова Киркова – Спортен масаж – 150 ч. 

7. Георги  Живков Илиев – ОФП – 300 ч. 

8. Румяна Борисова Присадова– ОФП – 300 ч. 

9. Биляна Николова Чинкова– ОФП – 300 ч. 

10. д-р Савас Лазарос Кокинидис – борба – 100 ч. 

 

катедра «Психология»: 

 

1. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова – 120 часа в 

упражнения по дисциплина Педагогическа психология 1 част в специалност  

Предучилищна и начална училищна педагогика -  задочно обучение, 2 к. 3 сем. 

2. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – 70 часа в упражнения по 

дисциплина Когнитивна психология 1 част, лекции в специалност Психология 

–задочно обучение.  

3. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева – 130 часа в 

упражнения по дисциплина Въведение в психологията лекции в специалност 

Психология – редовно и задочно обучение  

4. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – 230 часа в упражнения по 

дисциплина История на психологията, лекции и упражнения в специалност 

Психология – редовно и задочно обучение  



5. Доц. д-р Даниел Людмилов Петров – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Здравна психология, лекции в специалност Психология – редовно 

и задочно обучение  

6. Доц. д-р Манол Николов Манолов - 120 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на креативността в специалност Психология, задочно 

и редовно обучение  

7. Доц. д-р Дияна Иванова Бакалова - 120 часа в упражнения по 

дисциплина Методология и методи на науните изследвания в специалност 

Психология, задочно и редовно обучение  

8.  Кристина Ростиславова Овчарова- 60 часа в упражнения по 

дисциплини Психология 2 част в  специалност Специална педагогика, редовно 

обучение. 

Катедра Музика 

1. Гл. ас. д-р Марияна Митева - 455 ч. в упр. по дисциплините: „Джаз 

хармония 1 ч.“ с .,ДПИИ II курс, „Полифонични техники“ с ДПИИ II курс, 

„Текуща педагогическа практика“ с Музика IV курс и ПОМ IV курс, 

„Методика на обучението по музика в ДГ“ (хоспитиране) с Музика III курс и 

ПОМ III курс, „Методика на обучението по музика“ ( хоспитиране ) с ДПИИ 

IV курс, „Методика на обучението по музика в началния етап  на основното 

образование (хоспитиране) с ПНПУ IV курс з.о., „Методика на обучението по 

музика“ ( хоспитиране ) с НУП IV курс и НУПЧЕ IV курс, ИД 4: 

„Инструментален съпровод II част“ с ДПИИ III курс. 

2. Д-р Станка Даутовска – 375 ч. в 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 2: „Дирижиране на 

народен хор IIч.“ с Музика III; ИД 1: „Пеене в народен  хор - I част“ с Музика I 

курс; ИД 3: Пеене в народен хор - III част“ с Музика II курс. 

3. д-р Диана Кацарова –195 ч. в упр. по дисциплините: „Методика на 

обучението по музика с деца със СОП“ със Специална педагогика  IV курс; 

„Компетентностен модел и иновации в образованието“ с Музика III и IV курс; 

„Интерактивността в обучението по музика“ с Музика III и IV курс. 



4. Пенчо Пенчев – 75 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(ударни инструменти)“ с ДПИИ II курс. 

5. Георги Найденов – 270 ч. в упр. по дисциплините: „Специален предмет 

(гъдулка)“ с  Музика III курс; „Специален предмет (гайда)“ с  Музика III курс и 

IV курс; „Технологични модели на преподаването на музикален инструмент“ с  

Музика IV курс; ИД 5: „Музикални ансамбли  V част“ с  Музика III курс; ИД  4 

(втора група) /по учебен план допълнителна квалификация/ „Камерни 

музикални състави“ с  Музика III курс; „Камерна музика“ с Музикя IV курс. 

6. Петър Джурков – 165 ч. в упр. по дисциплините: „Специален предмет ( 

джаз пиано)“ с ДПИИ II курс; „Електронни клавишни инструменти“ с ДПИИ II 

курс; „Музикални формации II част“ с  ДПИИ 3 курс; „Аранжиране за джаз и 

поп формации  I ч.» с ДПИИ 3 к; „Музикални формации IV част“ с ДПИИ IV 

курс. 

7. Кирил Пенчев – 30 ч. в упр. по дисциплината: „Специален предмет ( 

кларинет )“ с ДПИИ IV курс. 

8. Д-рант Борислав Борисов – 60 ч. в упр. по дисциплините: „Методика 

на обучението по музика“ с НУП IV  курс; „Методика на обучението по 

музика“ с НУПЧЕ IV  курс. 

9. Д-р Светлина Койчева – 85 ч. в упр. по дисциплините: „Методика на 

обучението по музика в  ДГ“ с Музика III курс и ПОМ III курс; „Методика на 

обучението по музика“ с ДПИИ IV курс; „Методика на обучението по музика в 

НЕ на основното образование“ с ПНУП  IV курс. 

10. Анелия Сталева - 30 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(цигулка)“ с Музика IV курс. 

11. д-р Иван Гърбачев - 30 часа в упр. по дисциплината „Синтезатор I ч.“ 

с ПОМ III курс 

12. Мая Иванова Попова - 180 ч. в упр. по дисциплините: «Методика на 

обучението по музика в НЕ на основното образование“ с ПНУП IV курс; 

„Методика на обучението по музика в НЕ на СУ“ (хоспитиране) с ПНУП IV 

курс. 



13. Д-р Ивайло Стефанов Василев – 30 ч. в упр. по дисциплината 

„Специален предмет ( флейта )“ с Музика II курс. 

Катедра Естетическо възпитание 

1. Проф. д-р Зора Янакиева - 60 ч. в упр. по дисциплината “Текуща 

педагогическа практика“с ПОИИ IV курс; 

2. Гл. ас. д-р Тотка Григорова - 280 ч. в упр. по дисциплините: 

„Декоративни изкуства-I част“, специалност ПОИИ III к; „Рисуване и визуално 

проучване“ - I част, специалност „Графичен дизайн с реклама“ I курс; 

„Перспектива“ с ГДР  I курс; „Рисуване и визуално проучване“ - III част с ГДР 

II курс  

3. Йордан Кънчев Калчев - 240 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“ I 

част със специалност ПОИИ I курс и ГДР I курс; „Живопис -  III  част“ с ПОИИ 

II курс и ГДР III курс 

4. Сашо Петров Савов - 115 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване - I 

част“ с ПОИИ I курс; „Рисуване - III част“ с ПОИИ II курс 

5. Соня Тодорова Станкова - 70 ч. в упр. по дисциплината „Дигитална 

фотография“ - I част с  „Графичен дизайн с реклама“ I курс 

6. Георги Спасов Божанов - 160 ч. в упр. по дисциплините 

„Полиграфични технологии“ с ГДР III курс; „Предпечатна подготовка“ с ГДР 

IV курс 

7. Д-р Васил Еленов Марков - 360 ч. в упр. по дисциплините: 

„История на изкуството - III част“ с ГДР  II курс; „ИД 4: „Съвременни форми в 

изкуството“ с ГДР III курс; ФД 5: „ Видео и дигитални изкуства“ с ГДР  IV 

курс; ИД 5: „Съвременни форми в изкуството“ с ПОИИ IV курс; ФД 3: „Видео 

и дигитални изкуства“ с ПОИИ IV курс. 

8. д-р Николай Радулов - 115 часа по дисциплините „Пластична 

анатомия“ с ГДР I курс и ПОИИ II курс; „Композиция“ с ПОИИ IV курс; 

„Методика на обучението па изобразително изкуство в начален етап на 

основното образование“ с ПНУП III курс з.о. / с право на пътни Панагюрище - 

Пловдив - Панагюрище / 



9. Докт-т Петя Василева - 30 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

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

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

редактиране в рекламния дизайн – II част“ с ГДР IV курс; 

11. Доц. Крикор Сахак Касапян - 180 ч. в упр. по дисциплинrтe 

„Графика“ с ГДР III курс; „Графика“- II част  с ПОИИ III курс; 

12. Д-р Русен Дойков - 85 ч. в упр. по дисциплината: „Скулптура“ - I 

част с  ПОИИ III курс;  

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

етикет“ с ГДР III курс / с право на пътни София - Пловдив - София/; 

14. Иван Тотев - 60 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на етикет“ с 

ГДР III курс 

15. Константин Отонов - 160 ч. в упр. по дисциплините „Плакат“ с ГДР 

IVкурс; „Летеринг -  I част“ с ГДР IV курс;  

16. Проф. Светослав Косев - 85 ч. в упр. по дисциплината 

„Информационен дизайн“ с ГДР IV курс / с право на пътни София - Пловдив - 

София /. 

17. Саркис Нерсесян - 60 ч в упр. по дисциплината „Методика на 

обучението по изобразително изкуство“ с НУПЧЕ IV курс 

 

катедра «Педагогика и управление на образованието» за I-ви семестър на 

учебната 2022-2023 година: 

1. Проф. д-р Катерина Каролева Караджова – 220 часа в упражнения 

по дисциплината «Допълнителна подкрепа на ученици със специални 

образователни потребности“ с 2 к. ПУП, «Допълнителна подкрепа на ученици 

със СОП» с 2 к. П/НУП, р.о.  и 2 к. ПУП и «Професионално образование за 

хора с увреждания» с 4 курс, Социална педагогика. 

2. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – 250 часа в упражнения по 

дисциплината «Педагогика» с 2 к., специалностите РФ, БФ, БЕИ, БЕРЕ, з.о.; 

История 3 курс,  поток с БФ + РФ + БЕРЕ + БЕ, з.о.; Балканистика, БЕРЕ, БЕИ, 

БЕАЕ, БЕИспЕ, БЕНгрЕ, БЕКЕ, БЕТЕ, БЕИталЕ, ПЛАЕ,  ПЛИспЕ;  



3. Доц.д-р Галена Стоянова Иванова – 110 часа в упражнения по 

дисциплините „Игрови технологии за деца/ученици със СОП“ с 3 к., 

специалност Специална педагогика. 

4. Д-р Надя Росенова Танева – 300 часа в упражнения по  

дисциплината «Социално-педагогическа работа  с деца и лица с увреждания» в 

поток със специалностите Социална педагогика 1 и 2 к. и Педагогика, 1 к., 

дисциплината «Основи на социалните дейности и социалните услуги“ с 2 к. 

Социална педагогика, дисциплината „Социални институции и социална 

защита“ с 3 к. Социална педагогика и дисциплината „Тренинг за 

комуникативни умения“ с 4 к. Социална педагогика. 

5. Д-р Катя Стайкова Стоилова – 50 часа в упражнения по 

диспицплината «Приобщаващо образование» с  3 к специалности БЕНЕ, БЕФЕ, 

БЕТЕ, БЕРЕ, ПЛАЕ, ПЛФЕ, ПЛНЕ – слят поток 

6. Д-р Ирена Младенова Душкова – 50 часа в упражнения по ФД 1 

„Компетентностният подход в специалната педагогика“ с 2 курс, Специална 

педагогика.  

7. Д-р Гергана Димитрова Колчакова – 120 ч. в упр.  по дисциплината  

«Допълнителна подкрепа на ученици със СОП» с 2 к. П/НУП, р.о.; и 

дисциплината «Допълнителна подкрепа за личностно развитие“ , с 3 к. 

Специална педагогика 

8. Д-р Калоян Иванов Дамянов – 30 ч. в упр. по дисциплината  

«Допълнителна подкрепа на ученици със СОП“ с 2 курс, сп. НУП  

9. Д-р Недялка Петрова Гарова – 90 ч. в упр. по дисциплината  

«Професионално образование на хора с увреждания“ с 4 к., Социална 

педагогика, дисциплината «Невронауки в приобщаващото образование“ с 2 к., 

Специална педагогика и ФД „Сексуално образование при ученици със СОП“ с 

3 к. Специална педагогика. 

10. Д-р Десислава Пенчева Раева – 120 часа в упражнения по 

дисциплината «Допълнителна подкрепа на ученици със СОП» с 2 к. ПНУП, 

з.о.; «Приобщаващообразование» с 2 курс, Социална педагогика и Педагогика; 



«Методика на обучението по български език и литература за ученици със 

специални образователни потребности“ с 3 курс, Специална педагогика.  

11. Д-р Мария Иванова Димитрова – 50 часа в упражнения по 

дисциплината „Допълнителна подкрепа на деца със специални образователни 

потребности“ с 2 к., специалност ПУП. 

12. Маргарита Андонова Пачева -  50 часа в упражнения по 

дисциплината „Допълнителна подкрепа на ученици със СОП“ с 2 к., 

специалност НУПЧЕ 

катедра „Начална училищна педагогика” за І семестър на учебната 2022-

2023 г.: 

1. Марияна Ангелова Найденова – 80 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по български език и литература“ със 

специалност „Начална училищна педагогика“; 

2. Ганка Стоянова Георгиева - 80 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по български език и литература“ със 

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 

3. Мартин Тодоров Тодоров - 200 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по български език и литература“ със 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

4. гл.ас.д-р Златина Костадинова Шаркова – 780 часа упражнения  по 

дисциплините „Математика 1“, „Изследователски и диагностични 

процедури“, „Педагогическа диагностика с количествени методи“, 

„Методика на обучението по математика – 1“, „Методика на обучението 

по математика“, „Овладяване на математика от ученици със СОП“ и 

текуща практика със специалности „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ - з.о.; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - 

р.о.; „Педагогика“; „Начална училищна педагогика“ и „Начална 

училищна педагогика и чужд език“; 

5. Михаела Христева Чучева – 140 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по математика 1“ със специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 



6. Елена Илиева Торозова (Икономова) – 140 часа упражнения по 

дисциплината „Методика на обучението по човек, природа и общество“ 

със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 

7. д-р Огнян Божилов Тодоров – 130 часа упражнения по дисциплината 

„Основи на Човекът, природата и обществото“ със специалности 

„Начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и 

чужд език“; 

8. Анна Степанова Дмитриева - 30 часа упражнения по дисциплината 

„Начална училищна педагогика“ със специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ - з.о.; 

9. проф. д.п.н. Христо Славов Кючуков – 90 часа упражнения по 

дисциплината „Овладяване на българския език в условия на 

билингвизъм“ със специалности „Начална училищна педагогика“ и 

„Начална училищна педагогика и чужд език“.  

Проф. д.п.н. Христо Славов Кючуков да бъде хоноруван за цялата учебна 

2022-2023 г. 

катедра '' Предучилищна педагогика'' 

     1. Вивиан Сарвис Арабян – по практически английски език в 

специалност  НУП, НУПЧЕ, ПНУП р.о., ПНУП з.о., Соц. дейности    -  250 часа 

упражнения. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост-преподаватели през 

учебната 2022/2023 г. в Педагогическия факултет следните лица: 

- проф. д-р Георги Иванов Шопов на пълен норматив по чл.68, ал.1, т. 2, 

за извършване на определена работа към катедра Социални дейности 

- Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова на пълен 

норматив по чл.68, ал.1, т. 2, за извършване на определена работа към 

катедра ТМФВ и спорт 

- Доц. Леонард Моис Капон - на пълен норматив по чл.68, ал.1, т. 2, за 

извършване на определена работа към катедра Естетическо 

възпитание 



- Стефан Стефанов Москов - на пълен норматив по чл.68, ал.1, т. 2, за 

извършване на определена работа към катедра Естетическо 

възпитание 

- проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – на 1/2 норматив по чл.68, ал.1, т. 

2, за извършване на определена работа към катедра „Педагогика и 

управление на образованието”. 

 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием по магистърски програми 

на Педагогическия факултет за учебната 2022/2023 година, както следва: 

1. „Мениджмънт на социалните организации” (специалисти), ОКС 

„Магистър“, задочно обучение, 2 семестъра; 

2. „Мениджмънт на социалните организации” (неспециалисти), ОКС 

„Магистър“, задочно обучение, 4 семестъра; 

3. „Социален мениджмънт и социално предприемачество” 

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

4. „ Социален мениджмънт и социално предприемачество ” 

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

5. „Спорт в училище“, специалисти – задочно обучение, 

продължителност на обучението  1 година/2 семестъра. 

6. „Спорт в училище“, неспециалисти – задочно обучение, 

продължителност на обучението  2 години/4 семестъра. 

7. „Приложна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, 

редовно обучение, 4 семестъра; 

8. „Приложна психология“ ( специалисти), ОКС „Магистър“, редовно 

обучение, 2 семестъра; 

9. „Училищна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, 

редовно обучение, 4 семестъра; 

10. „Училищна психология“ ( специалисти), ОКС „Магистър“, редовно 

обучение, 2 семестъра; 



11.„Училищна психология” (неспециалисти) за филиал град Смолян – ОКС 

„Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра; Ако групата във филиала в 

Смолян е под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив. 

12. „Училищна психология” (неспециалисти) за филиал град Кърджали – 

ОКС „Магистър“, редовно обучение, 4 семестъра; Ако групата във 

филиала в Кърджали е под 15 студенти, обучението се пренасочва в 

Пловдив. 

13. „Психология на управлението“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, 

редовно обучение, 4 семестъра; 

14. „Психология на управлението“ (специалисти), ОКС „Магистър“, 

редовно обучение, 2 семестъра; 

15. „Позитивна психология“ (неспециалисти), ОКС „Магистър“, 

редовно обучение, 4 семестъра; 

16. „Позитивна психология“ ( специалисти), ОКС „Магистър“, редовно 

обучение, 2 семестъра; 

17. "Образователен мениджмънт" (неспециалисти)  – задочно 

обучение, 4 семестъра. 

18. „Образователен мениджмънт“ специалисти – задочно обучение, 2 

семестъра. 

19. "Комуникативни нарушения на развитието" (специалисти) – 

редовно обучение, 3 семестъра 

20. "Комуникативни нарушения на развитието"(неспециалисти)  - 

редовно обучение, 4 семестъра.;  

21. “Специална педагогика – ресурсен учител” – редовно обучение, 3 

семестъра. 

22. Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно 

обучение, 4 семестъра /неспециалисти/  

23. .Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно 

обучение, 3 семестъра /специалисти/  Трисеместриалното обучение се 

провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий 



Хилендарски“ в Пловдив, на територията на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. 

Кърджали. 

Ако групата във филиала в Кърджали е под 15 студенти, обучението се 

пренасочва в Пловдив. 

24. Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика 

– редовно обучение, 2 семестъра  

25. ''ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 2 семестъра редовно обучение. 

26. Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ 3 семестъра 

задочно обучение 

27. Ръководство на вокални и инструментални състави – 3 семестъра 

задочно обучение 

28. Музикално-изпълнителско изкуство – 2 семестъра задочно 

обучение. 

29. обучение от Педагогическия факултет на територията на Филиал – гр. 

Кърджали на специалност „Предучилищна педагогика” (Допълнителна 

квалификация), с квалификация – детски учител, за учебната 2022/2023 

г., 

с форма на обучение – задочна   

срок на обучение от 1 година /два семестъра/ 

Ръководител: доц. д-р Елена Събева. 

Обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 

човека. 

27. Обучение от Педагогическия факултет в специалност Начална училищна 

педагогика /Допълнителна квалификация/, с квалификация – начален 

учител, за учебната 2022/23 година, с форма на обучение задочна, срок 

на обучение 1 година – на територията на Филиал гр. Кърджали, 

обучението ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 

човека. 

28. курс за придобиване на професионална квалификация „Помощник-

възпитател“, към Педагогически факултет за обучаващите се от  



Пловдивски регион, а извън региона обученията да се организират от 

Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти.   

Срок на обучение: 2 семестъра; 

Ръководител на курса: доц. д-р Екатерина Чернева. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за ръководители и координатори на бакалавърски 

и магистърски програми следните лица: 

„Социални дейности“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение 

Ръководител доц. д-р Людмила Павлова Векова 

Координатор гл.ас.д-р Виктория Антраник Ангелова 

„Мениджмънт на социалните организации”, ОКС „магистър“, редовно и 

задочно обучение, специалисти и неспециалисти; 

Директор: доц. д-р Людмила Павлова Векова 

Координатор доц. д-р Нона Димитрова Глушкова 

„Социален мениджмънт и социално предприемачество”, ОКС 

„магистър“, редовно и задочно обучение, специалисти и неспециалисти; 

Директор: доц. д-р Людмила Павлова Векова 

Координатор ас. д-р Таня Альошева Вазова 

„Социална работа в системата на предучилищното и училищното 

образование“, ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение, специалисти и 

неспециалисти; 

Директор: доц. д-р Людмила Павлова Векова  

Координатор гл. ас. д-р Диляна Светославова Ангелова 

„Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – редовно и 

задочно обучение, ОКС „бакалавър“  

Доц. д-р Силвана Венелинова Боева 

Ст. преподавател Татяна Георгиева Найденова 

6. „Психология“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение 

Ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

Координатор гл. ас. д-р Гергана Василева Славчева-Андонова  



7. „Психология“, ОКС “бакалавър“, задочно обучение; 

Ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

Координатор гл.ас.д-р Венелина Стоева Стоева 

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

специалисти и неспециалисти; 

Директор: доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

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

специалисти и неспециалисти; 

Директор: доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

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

специалисти и неспециалисти 

Директор: доц. д-р Юрий Павлов Янакиев 

„Психология на управлението“, ОКС „магистър“, редовно и задочно 

обучение, специалисти и неспециалисти 

Директор: доц. д-р Юрий Павлов Янакиев 

„Музика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение 

проф. д-р Таня Бурдева и  

гл.ас. д-р Антония Балева; 

„Джаз и поп изпълнителско изкуство“, ОКС “бакалавър“, редовно 

обучение 

проф. д-р Веселин Койчев и  

гл.ас. д-р Майя Бошева 

„Педагогика на обучението по музика“, ОКС “бакалавър“, редовно 

обучение 

доц. д-р Диана Станчева и  

гл. ас. д-р Мария Кръстанова 

„Графичен дизайн с реклама“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение 

проф. д.изк.н. Бисер Дамянов и  

ас. д-р Надежда Ангелова; 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС 

“бакалавър“, редовно обучение 



проф.Даниела Маркова и  

ас. д-р Надежда Ангелова 

„Педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение 

Ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

Координатор гл. ас. д-р Диана Минкова Димитрова ; 

18. „Специална педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение; 

Ръководител проф.д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова 

Координатор гл.ас.д-р Ваня Ангелова Сивакова 

19. „Социална педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение; 

Ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков 

Координатор гл.ас.д-р Христина Христова Григорова 

„Комуникативни нарушения на развитието“, ОКС „магистър“, редовно и 

задочно обучение, специалисти и неспециалисти; 

Директор: проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова  

 „Специална педагогика-ресурсен учител“, ОКС „магистър“, редовно и 

задочно обучение, специалисти  

Директор: проф. д.п.н. Дора Левтерова - Гаджалова  

 „Образователен мениджмънт“, ОКС „магистър“, редовно и задочно 

обучение, специалисти и неспециалисти 

Директор: доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

 „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС 

„бакалавър“ –  

доц. д-р Ани Христова Епитропова и  

гл. ас. д-р Пенка Петрова Димитрова; 

 „Начална училищна педагогика“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ 

доц. д-р Николинка Александрова Атанасова и   

ас. д-р Александра Илиянова Николова; 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение, 

ОКС „бакалавър“ 

доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова и  

гл. ас. д-р Вилислав Иванов Радев. 



Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение, 4 

семестъра /неспециалисти/ -  

директор на магистърската програма: проф. д.п.н. Румяна Танкова. 

Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение, 3 

семестъра /специалисти/ -   

директор на магистърската програма: проф. д-р Владимира Ангелова. 

Начална училищна педагогика – по договор задочно обучение, 4 

семестъра /неспециалисти/ 

директор на магистърската програма: проф. д.п.н. Румяна Танкова. 

Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика – 

редовно обучение, 2 семестъра 

директор на магистърската програма: доц. д-р Елена Събева. 

''Предучилищна педагогика'' ОКС ''бакалавър '' , редовно обучение 

Ръководител: доц. д-р Боряна Иванова 

Кординатор; ас. д-р Елена Каменова 

“Предучилищна педагогика с чужд език'' ОКС ''бакалвър'' , редовно 

обучение 

Ръководител : доц. д-р Боряна Иванова 

Кординатор: ас. д-р Елена Каменова  

''Предучилищна и начална училищна педагогика'' ОКС ''бакалавър'' 

задочно обучение 

Ръководител: доц. д-р Екатерина Чернева 

Кординатор: гл. ас. д-р Биляна Калоферова 

 

Ръководители на сектори: 

Сектор «Приобщаващо образование и специална педагогика» 

Ръководител: проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова 

Сектор „Педагогика“: 

Ръководител: доц. д-р Албена Александрова  

Сектор «Чуждоезиково обучение»  

Ръководител: доц. д-р Хилда Терлемезян 



Сектор «Теория и управление на образованието» 

Ръководител: проф. д-р Галин Цоков 

Сектор Предучилищна педагогика – 

Ръководител: доц. д-р Елена Събева 

Сектор Методика на обучението по математика в ДГ  

Ръководител: доц. д-р Димитрина Капитанова 

Сектор Методика на обучението по български език и литература 

Ръководител: доц. д-р Екатерина Чернева 

Сектор Методика на обучението по човекът и природата, човекът и 

обществото и околен свят 

Ръководител: доц. д-р Ани Епитропова 

Сектор Начална училищна педагогика 

Ръководител: доц. д-р Николинка Атанасова 

Сектор Методика на обучението по български език и литература в 

началния етап на СУ 

Ръководител: проф. д.п.н. Румяна Танкова 

Сектор Методика на обучението по математика в началния етап на СУ 

Ръководител: проф. д-р Владимира Ангелова 

Сектор Информационни технологии и работа в дигитална среда 

Ръководител: проф. д-р Владимира Ангелова 

Сектор Теория и методика на музиката 

Ръководител: проф. д-р Таня Бурдева 

Сектор Музикални инструменти/пеене 

Ръководител: доц. д-р Диана Станчева 

Сектор Графичен дизайн 

Ръководител: проф. д.изк.н. Бисер Дамянов 

Сектор Изобразително изкуство 

Ръководител: проф. д-р Даниела Маркова 

Сектор Методика на обучението по изобразително изкуство 

Ръководител: доц. д-р Методий Ангелов 

Сектор Технологии и предприемачество 

Ръководител: Проф. д-р Марина Иванова 

Сектор Актьорско майсторство 

Ръководител: доц. д-р Методий Ангелов 



Помощник Гл.ас.д-р Зоя Капон 

Сектор Психология 

Ръководител: доц. д-р Кирилка Тагарева 

Сектор ТМФВ 

Ръководител: проф. д.п.н. Веселин Маргаритов 

Сектор Спорт 

Ръководител: проф. д.п.н. Веселин Маргаритов 

Сектор Социални дейности 

Ръководител: доц. д-р Людмила Векова 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена  Екатерина 

Георгиева Ужиканова на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат 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 „Социални дейности“ по: област на 

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

направление 3.4. Социални дейности, считано от 01.10.2022 г. за срок от 1 

година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена д-р Биляна 

Валериева Гинина на академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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 „Психология“ по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, считано от 01.10.2022 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора, на основание  чл. 15, ал. 3 от ЗРАСРБ, 

и чл.111 от Кодекса на труда, доц. д-р Борис Георгиев Тилов  да бъде назначен 

на  ½ щат на академичната длъжност "доцент" в катедра «Психология», 

считано от 1 октомври 2022 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена д-р Мирена Иванова 

Васева на академична длъжност „асистент“ на цял щат 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 „Естетическо възпитание“ по област на висшето образование 

1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на 

обучението по..., считано от 01.10.22 г. за срок от 1 година. 



ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена  д-р Мария Маркова 

Величкова  на академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, считано от 01.10.2022 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена Антония Дианова 

Добрева на академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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“ по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по…, считано от 01.10.2022г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначен  Мартин Тодоров 

Тодоров на академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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“ по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по…, считано от 20.02.2023 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена Илица Даскалова на 

академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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“ по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, считано от 

20.02.2023 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена  Кети Агоп Ангелова  

на академичната длъжност „асистент“ на цял щат 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 : 1.3. Педагогика на 

обучението по….считано от 20.02.2023 г. за срок от 1 година. 



ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде назначена  Надя Делчева 

Делчева на академичната длъжност „асистент“ на пълен щат 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 : 1.3. Педагогика на 

обучението по…, считано от 01.10.2022 г. за срок от 1 година.  

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора да бъде удължен трудовият договор на 

ас. д-р Теодора Живкова Бахчеванова с 1 година, считано от 01.10.2022 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да се трансформира безсрочното трудово 

правоотношение на доц. д-р Пламен Ангелов Цоков в срочно такова, по 

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

12.08.2022 г., за срок от 1 (една) година. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява нова Избираема дисциплина 7 в специалност  

Предучилищна педагогика учебен план 2017-2018 година в 4-ти курс 7 

семестър -  „Организация и съдържание на допълнителни дейности в детската 

градина“ с хорариум 0+15+15. Промените влизат в сила от учебна година 2022-

2023г. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Развитие на силните страни в детско-юношеска възраст“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Таня Стефанова 

Илиева – 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 научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Таня Стефанова Илиева с 

дисертационен труд на тема „Развитие на силните страни в детско-юношеска 

възраст“ и научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева по: 

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



професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология, по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 13/17.05.2022 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. дпсн Майяна Милчева Митевска – Пловдивски университет 

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

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  

(Организационна психология). 

2. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев  – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  

(Социална психология). 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  гр. София, по: 

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

професионално направление 3.2. Психология, (Психология на личността). 

4.  Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – Нов български университет, 

по: област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 

направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност (Национална 

сигурност). 

5. Проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова – Великотърновски  

университет „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. В.Търново, по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология (Социална психология). 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков – Пловдивски университет 

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

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  

(Педагогическа и възрастова психология) - вътрешен. 



2. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет 

«Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  

(Обща  психология) - външен. 

Откритото заседание да се проведе на 26.09.2022  година от 12.00 часа в 

нова сграда на Университета (заседателна зала) 

 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от четвъртата година 

по индивидуален план на   Магдалена Милкова Герева  -  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: “Творческа мотивация, процъфтяване и психологически 

типове при лица в зряла възраст, занимаващи се с изкуство и култура”, научен 

ръководител: доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева за периода от  01.03.2022 г. 

до 01.06.2022 г., дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.06.2022 г.  

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

Таня Стефанова Илиева -  редовен докторант в катедра “Психология” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заседание за 

защита на дисертационен труд на тема: „Развитие на силните страни в детско-

юношеска възраст“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

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

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология, с  научен ръководител доц. д-р 

Кирилка Симеонова Тагарева. 

 

ФС РЕШИ: Приема актуализираните квалификационните 

характеристики по специалности, както следва: 

- специалност „Социални дейности“, ОКС „бакалавър“ 



- специалност „Мениджмънт на социалните организации”, ОКС 

„магистър“, редовно и задочно обучение. 

- специалност „Социален мениджмънт и социално предприемачество” 

ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение. 

- специалност „ Социална работа в системата на предучилищното и 

училищното образование “, ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение 

- специалност Спорт в училище, ОКС „магистър“, редовно и задочно 

обучение 

- специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание, ОКС 

„бакалавър“, редовно и задочно обучение  

- специалност Начална училищна педагогика“, редовно обучение, ОКС 

„бакалавър“; 

- специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно 

обучение, ОКС „бакалавър“;  

- специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно 

обучение, ОКС „бакалавър“; 

- специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (за 

специалисти), редовно обучение, ОКС „магистър“; 

- специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (за 

неспециалисти), редовно обучение, ОКС „магистър“; 

- специалност „Алтернативи в предучилищната и началната училищна 

педагогика“, редовно обучение, ОКС „магистър“. 

- магистърска програма „Музикално изпълнителско изкуство“; 

- магистърска програма „Ръководство на вокални и инструментални 

състави“; 

- магистърска програма „Педагогика на обучението по музика в ДГ и 

СУ“; 

- бакалавърска програма „Музика“; 

- бакалавърска програма „Джаз и поп изпълнителско изкуство“; 

- бакалавърска програма „Педагогика на обучението по музика“ 

- бакалавърска програма „Актьорство за драматичен театър“; 



- бакалавърска програма „Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство“; 

- бакалавърска програма „Графичен дизайн с реклама“.  

- магистърска програма „Графичен дизайн за реклама и мултимедия“. 

- „Педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение; 

- „Специална педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение; 

- „Социална педагогика“, ОКС “бакалавър“, редовно обучение; 

- „Комуникативни нарушения на развитието“, ОКС „магистър“, 

редовно и задочно обучение, специалисти и неспециалисти; 

- „Специална педагогика-ресурсен учител“, ОКС „магистър“, редовно и 

задочно обучение, специалисти  

- „Образователен мениджмънт“, ОКС „магистър“, редовно и задочно 

обучение, специалисти и неспециалисти 

- специалност „Предучилищна педагогика“, ОКС „бакалавър“ ‚  

- Предучилищна педагогика с чужд език“ ОКС „бакалавър“ редовно 

обучение  

-  „Предучилищна и начална училищна педагогика“ ОКС „бакалавър“ 

задочно обучение;  

- „ Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ 

ОКС „магистър“ редовно обучение. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи за 2022/2023 г. на 

следните щатни преподаватели: 

1. Доц. д-р Людмила Павлова Векова  – София – Пловдив – София 

2. Д-р Таня Альошева Вазова – София – Пловдив – София 

3. Проф. д-р Георги Иванов Шопов - София – Пловдив – София 

4. Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова – Шумен – 

Пловдив – Шумен 

5. Проф. дпсн Майяна Милчева Митевска-Енчева- София – Пловдив и 

обратно 

6. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева  – София – Пловдив – София  



7. Доц. д-р Ирена Иванова Левкова - София – Пловдив и обратно 

8. гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова - Храбрино - Пловдив - 

Храбрино 

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

10. гл. ас. д-р Георги Тодоров Клинков - Перущица - Пловдив - 

Перущица 

11. Стефан Стефанов Москов - София - Пловдив - София  

12. Проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова гр. Стара Загора - гр. Пловдив – 

гр. Стара Загора 

13. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов София – Пловдив – София 

14. Доц. д-р Митко Димитров Шошев гр. Стара Загора - гр. Пловдив – 

гр. Стара Загора 

15. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова Пазарджик – Пловдив – 

Пазарджик 

16. доц. д-р Николинка Александрова Атанасова Пазарджик – Пловдив – 

Пазарджик 

17. доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова Първенец – Пловдив – 

Първенец 

18.   Доц. д-р Елена Стоянова Събева ПАЗАРДЖИК – ПЛОВДИВ – 

ПАЗАРДЖИК    

19. Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ – 

АСЕНОВГРАД 

20. Aс. Вили Спасова Янчева ПЪРВЕНЕЦ – ПЛОВДИВ – ПЪРВЕНЕЦ 

 

ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи за 2022/2023 г. на 

следните хонорувани преподаватели: 

1. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – София – Пловдив - София 

2. Д-р Цветан Симеонов Стефанов – София – Пловдив – София 

3. Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – София – Пловдив – София 

4. Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – София – Пловдив – София 

5. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова - София – Пловдив и обратно 



6. Проф. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева - София – Пловдив и 

обратно 

7. Проф. д-р Румяна Божинова Манова  - София – Пловдив и обратно 

8. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров - София – Пловдив и обратно 

9. Доц. д-р Даниел Людмилов Петров - София – Пловдив и обратно 

10. Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев - Благоевград – Пловдив и обратно 

11. Доц. д-р Дияна Иванова Бакалова - София – Пловдив и обратно 

12. Доц. д-р Дончо Стоянов  Донев – Стара Загора – Пловдив и обратно 

13. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Бургас – Пловдив и обратно 

14. Д-р Пламен Тенев Минчев - София – Пловдив и обратно 

15. д-р Николай Радулов - Панагюрище - Пловдив – Панагюрище 

16. Д-р Софрони Върбев - София - Пловдив – София 

17. Проф. Светослав Косев - София - Пловдив – София 

18. Атанас Кръстев Атанасов - София - Пловдив - София  

19. Йосиф Лилянов Герджиков - София - Пловдив – София 

20. Стелиян Николаев Николов - Хасково - Пловдив - Хасково  

21. проф. д-р Желка Табакова - София - Пловдив – София 

22. Николай Градинар - София - Пловдив – София 

23. доц. д-р Мариета Гиргинова - София - Пловдив – София 

24. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков София-Пловдив-София 

25. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова Благоевград-Пловдив-Благоевград 

26. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова София-Пловдив-София 

27. Проф. д-р Георги Добрев Петров София-Пловдив-София 

28. Д-р Гергана Димитрова Колчакова Пазарджик-Пловдив-Пазарджик 

29. Д-р Мариана Атанасова Стоянова София-Пловдив-София 

30. Д-р Димка Димитрова Иванова Харманли-Пловдив-Харманли 

31. Д-р Калоян Иванов Дамянов София-Пловдив-София 

32. Доц. д-р Офелия Иванова Кънева София-Пловдив-София 

33. Д-р Лъчезар Владимиров Африканов София-Пловдив-София 

34. Антоанета Йорданова Пакова София-Пловдив-София 

35. Янка Крумова Такева София-Пловдив-София 



36. Доц. д-р Анатолий Найденов Гълъбов София-Пловдив-София 

37. Д-р Вася Илиева  Ликова - Арсенова София-Пловдив-София 

38. Д-р Ваня Фердинандова Кастрева-Монова София-Пловдив-София 

39. Д-р Майя Бисерова Фьодорова-Радичева Девин-Пловдив-Девин 

40. Д-р Цветомира Ангелова Ангелова София-Пловдив-София 

41. проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева Бургас – Пловдив – Бургас; 

42. проф. д.п.н. Георги Петков Иванов Стара Загора – Пловдив – Стара Загора. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява откриване на процедура за атестиране за 2022 

година на следните преподаватели в Педагогическия факултет: 

1. преп. Теодора Ангелова Власева 

По т. Разни 

ФС РЕШИ: Одобрява откриването на лаборатория по Експериментална 

психология и Невронауки към катедра «Психология». 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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


