
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 

 

П Р О Т О К О Л  № 3/18.10.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнителни часове на хонорувани 

преподаватели за учебната 2021/2022 година следните лица: 

към катедра „Музика“  

1. Петър Александров Джурков - 10 ч. в упр. за участие в държавни 

изпити 

Катедра Естетическо възпитание 

1. доц. д-р Красимира Кръстанова - 60 ч. в упр. по дисциплината ИД 

„Фолклор и народни обичаи“ с ГДР II курс и ПОИИ III курс 

2. проф. д-р Зора Янакиева - 80 ч. в упр. по дисциплината „Методика 

на обучението по изобразително изкуство в начален етап на основното 

образование“ с ПНУП III курс (р.о.) 

3. д-р Антония Веселинова Имандиева - 100 ч. в упр. по дисциплината 

„МО по КТ“ (хоспитиране) с ПУП IV курс, ПУПЧЕ IV курс. 

4. Саркис Гаро Нерсесян - 130 ч. в упр. по дисциплините „Методика 

на обучението по изобразително изкуство в начален етап на основното 

образование“ с ПНУП III курс (р.о.) и „Методика на обучението по 

изобразително изкуство“ (практ.+хоспитиране) с НУП IV курс  

5. Йордан Кънчев Калчев - 50 ч. в упр. по дисциплината „Живопис - I 

част“ с ПОИИ I курс. 

6. Сашо Савов - 50 ч. в упр. по дисциплината „Рисуване - I част“с 

ПОИИ I курс 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за втората година (13.10.2021 г. – 

13.10.2022 г.) от дейността на Костадин Димитров Димитров – докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание и спорт”, 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет на Георги Николов Кабаков – 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание и спорт”, 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. д.п.н. Веселин Маргаритов, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 05.10.2022 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 2 (два) конкурса за заемане на 

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

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

направление 1.2. Педагогика... (Предучилищна педагогика)- 2 конкурса и 

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 1.2. Педагогика... 

(Предучилищна педагогика - Игрови технологии)  към катедра „Предучилищна 

педагогика”, със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен 

вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 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 

възрастни и стари хора)  към катедра „Социални дейности”, със срок 2 (два) 

месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 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 обучението по 

математика в началния етап на СУ) към катедра „Начална училищна 

педагогика“, със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен 

вестник. 

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

академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл.58, ал. 1 от ПРАСПУ по: 

област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. 

Изобразително изкуство (Шрифт и типография) към катедра «Естетическо 

възпитание», със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен 

вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС съвет да обяви 1 (един) конкурс за заемане 

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

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика-асистиращи технологии)  

към катедра „Педагогика и управление на образованието”, със срок 2 (два) 

месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 2 (два) конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ по: област 

на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство (История на музиката) към катедра «Музика», 

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

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

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

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

професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална защита и 

социална работа) към катедра „Социални дейности”, със срок 2 (два) месеца от 

датата на обнародването му в Държавен вестник.   

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

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

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



професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова 

психология – Детска психология) към катедра „Психология”, със срок 2 (два) 

месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.   

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за нуждите на ПУ-

Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали през учебната 2022/2023 г. следните 

лица: 

Лектор Спец. Учебен курс Сем. Л 

 
С У 

 

Ас. д-р Надя Делчева 

 

 

НУПЧЕ ИКТ в обучението и работа в 

дигитална среда 

V   45 

ПНУП Математика -1 

Математика - 2 

I 

II 

  15 

15 

БУПР Математика и математически 

методи в биологията 

I   30 

ПНУП Методика на формиране на 

математическите представи в 

ДГ – 1  и - 2 

V 

 

VI 

  15 

 

15 

ПНУП Методика на обучението по 

математика в начален етап на 

основното образование -1 и - 2 

V 

 

VI 

  15 

 

30 

НУПЧЕ Методика на обучението по 

математика в начален етап на 

основното образование -1  и - 2 

V  

 

VI 

  30 

 

30 

ПНУП Методика на формиране на 

математическите представи в 

ДГ - 1 и – 2. Хоспитиране 

V 

 

VI 

  15 

 

15 

ПНУП Методика на обучението по 

математика в начален етап на 

основното образование -1 и – 2.  

Хоспитиране  

V 

 

VI 

  15 

 

15 

НУПЧЕ Методика на обучението по 

математика в начален етап на 

основното образование -1 и – 2.  

Хоспитиране 

V 

 

VI 

  30 

 

30 

     Гл. ас. д-р Кристина 

Илиева 

 

ПНУП 

 

ИКТ в обучението и работа в 

дигитална среда 
II   2х30 

ПНУП Електронни ресурси в 

образованието 
III 30 2х15  

НУПЧЕ Електронни ресурси за 

образованието 
IV 30 15  

ПНУП ИД-5 Работа с деца с изявени 

дарби в областта на 

математиката 

V 15 2х15  

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за учебната 2022/2023 

година Лидия Белберова (начален учител в СУ „Отец Паисий“, гр. Смолян) по: 

-  Основи на изобразителното изкуство с хорариум 15 ч. упр. във 2 курс, 3 

сем., специалност НУПЧЕ; 



- Методика на обучението по изобразително изкуство с хорариум 15 ч. 

упр. в 4 курс, 7 сем., специалност НУПЧЕ. 

ФС РЕШИ: Приема отчет на деканското ръководство за прием на 

студенти по специалности в Педагогически  факултет за ОКС „бакалавър“ и 

ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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


