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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.1.  ФС приема протокол № 7 / 17.06.2019 г. 

  

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1. ФС приема проект на разпределение на годишната учебна натовареност за учебна 

2019/2020 година на преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание“.  

Приложение към протокола 

 

2.2. ФС приема проекта на разпределение на годишната учебна натовареност за учебна 

2019/2020 година на  преподавателите от катедра „Педагогика“ за учебната 2019/2020 

година, като се допълва годишната натовареност на доц. д-р Мая Сотирова с дисциплината 

„Интеркултурно образование“ – избираема дисциплина включена в учебния план на 

специалност „Физическо възпитание и спорт“ – VII семестър – 30 часа лекции.  

Приложение към протокола 

 

2.3. Във връзка с чл.71, ал.2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ и предвид отказа на Елена Кондева да бъде 

назначена на трудов договор за възложената и натовареност за уч. 2019/2020 година, ФС 

приема предложението на катедра „Педагогика“ Татяна Живкова Бучинска да заеме 

академичната длъжност „асистент“ по чужд език, вместо Елена Кондева.  

Приложение: CV, дипломи и свидетелства на Татяна Бучинска 

                       Натовареност на Татяна Бучинска за уч. 2019/2020 г.  

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

3.1. Определя комисия за таен избор за възлагане четене на лекции на нехабилитирани 

преподаватели :  

                         Председател –    доц. д-р Красимира Марулевска  

                            членове –         доц. д-р Емилия Божкова 

                                                      Верица Арсов –студент 

3.2. Възлага четене не лекции на следните нехабилитирани преподаватели:  

 1) Гл. ас. д-р Невяна Докова 

Методология и методи на спортнопедагогическите изследвания (задължителна) - 

спец. ФВС, 3-ти курс, 5-ти семестър – 30 ч. лекции 

 МФВ в предучилищните заведения (задължителна)) - спец. ФВС, 3-ти курс, 6-ти 

семестър – 30 ч. лекции 

Педагогически теории и технологии за изграждане на начална физическа 

култура(задължителна)  – спец. ПНУП, 3 курс, 5-ти семестър – 30 ч. лекции (слят 

поток с ПУПЧЕ) 
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Педагогически теории и технологии за изграждане на начална физическа 

култура(задължителна)  – спец. ПУПЧЕ, 4 курс, 7-ми семестър – 30 ч. лекции  

Методика на обучението по ФВС (задължителна) – спец. НУП (магистри януари 

2019), 2 курс, 3-ти семестър – 15 ч. лекции 

Методика на обучението по ФВС (задължителна) – спец. ПНУП, задочно, 4 курс, 7-

ми семестър – 15 ч. лекции 

Методика на обучението по ФВС (задължителна) – спец. НУП (магистри, 

септември 2018), 2 курс, 3-ти семестър – 15 ч. лекции 

Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни деца 

(задължителна) – спец. ПНУП (магистри февруари 2019), 1 курс, 1-ви семестър – 

15 ч. лекции 

Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни деца – спец. 

ПНУП (магистри октомври 2018), 1 курс, 1-ви семестър – 8 ч. лекции 

 Научно-изследователската работа в спорта- спец. ФВС – магистри, втори курс, 

 3-ти  семестър – 11 ч. лекции 

 Сравнително образование във ФВС - спец. ФВС, четвърти курс, 7-ми семестър – 

 30   ч. лекции 

Гласували 18. Да – 16. Против – 2. Въздържали се – няма 

 

2) Гл. ас. д-р Стефан Кинов 

Основи на методиката на физическото възпитание (задължителна) – спец. ФВС, 

2 курс, 3-ти семестър – 30 ч. лекции 

Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (задължителна) – спец. 

ПНУП, 4 курс, 7-ми семестър и НУПЧЕ, 3 курс, 5-ти семестър – 30 ч. лекции 

Методика на физическото възпитание (задължителна) – спец. ФВС-магистри, 

втори курс, 3-ти семестър – 21 ч. лекции 

Гласували 18. Да – 15. Против – 3. Въздържали се – няма 

 

3) Гл. ас. д-р Илия Канелов 

Биомеханика на движенията в спорта - спец. ФВС, втори курс, 3-ти семестър – 30 

ч. лекции 

Теория и методика на спортната тренировка (задължителна) – спец. ФВС, трети 

курс, 5-ти семестър – 30 ч. лекции 

Бодибилдинг (избираема) – спец. ФВС, четвърти курс, 7-ми семестър – 15 ч. лекции 

Управление на движенията в спорта (избираема) – спец. ФВС, трети курс, 6-ти 

семестър – 15 ч. лекции 

ТМФВ и СТ – спец. Кинезитерапия, четвърти курс, 7-ми семестър, 30 ч. лекции 

Разработване и управление на проекти – спец. ФВС, трети курс, 6-ти семестър – 

15 ч. лекции 

Гласували 18. Да – 16. Против – 2. Въздържали се – няма 
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4) Д-р Янко Руменов 

Спорт за всички (избираема) – спец. ФВС, 3 курс, 6-ти семестър – 15 ч. лекции 

Гласували 18. Да – 15. Против – 3. Въздържали се – няма 

 

3.3. ФС приема да бъдат избрани следните хонорувани преподаватели към катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание“:  

 1) Хон. преп. Новко Попов – Методика на обучението по хандбал – спец. ФВС, 2 

курс, 3-ти семестър, 2x45 практ. упражнения 

2) Хон. преп. Даниела Маникатова – Народни хора, Ритмика и танци – спец. ФВС, 

3 курс, 5-ти семестър – 45 ч. практ. упражнения 

3) хон. ас. Тодор Лулейски – Методика на обучението по футбол – спец. ФВС, 2 

курс, 3-ти семестър – 45 ч. практ. упражнения 

 4) х.ас. Николай Първанов-Извънкласна дейност по ФВ и спорт 

(задължителна)- спец. ФВС, 3-ти курс, 6-ти семестър – 2х15 семинарни упражнения 

5) хон. преп. доц. д-р Чавдар Коцев - Методика на обучението по лека атлетика 

– спец. ФВС, 1 курс, 1-ви, 30 ч. лекции 

 

3.4.  ФС приема допълнение към учебната натовареност на х. ас. Мария Георгиева с 15 ч. 

семинарни упражнения и 15 ч. практически упражнения по дисциплината „Предучилищна 

педагогика“ със специалностите Социална педагогика, Специална педагогика и Педагогика 

и образователен мениджмънт, 2 курс.  

 

3.5. ФС определя комисия за таен избор на гост- преподаватели (на хонорар) :  

                         Председател –    доц. д-р Красимира Марулевска  

                            членове –         доц. д-р Емилия Божкова 

                                                      Верица Арсов –студент 

 

3.6. ФС избира като гост-преподавател (на хонорар) проф. д. н  Магдалена Глушкова, 

със следната натовареност:  
 Педагогически теории и технологии за овладяване на физическа култура – спец. 

ПНУП (задочно), 3 курс, 5-ти семестър – 15 ч. лекции и 15 ч. семинарни упражнения 

 Педагогически теории и технологии за овладяване на физическа култура – спец. ПП 

(магистри септември 2019 г.), 2 курс, 3-ти семестър – 15 ч. лекции и 8 ч. семинарни 

упражнения 

 Педагогически теории и технологии за овладяване на физическа култура – спец. ПП 

(магистри януари 2020 г.), 2 курс, 3-ти семестър – 15 ч. лекции и 8 ч. семинарни упражнения 

 Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни деца – спец. 

ПНУП (магистри февруари 2020 г.), 1 курс, 1-ви семестър – 8 ч. лекции 
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Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни деца – спец. ПНУП 

(магистри октомври 2019 г.), 1 курс, 1-ви семестър – 8 ч. лекции 

Гласували 18. Да – 10. Против – 8. Въздържали се – няма 

 

3.7. ФС не избира като гост-преподавател (на хонорар) проф. д-р Атанас Георгиев, със 

следната натовареност:  

 Управление на физическото възпитание и спорта  - спец. ФВС, 3 курс, 6-ти 

семестър, 60 часа лекции 

 Учебен курс – ТОЛД - спец. ФВС, 2-ри курс, 4-ти семестър, 60 часа 

практически упражнения 

Гласували 18. Да – 8. Против – 10. Въздържали се – няма 

 

 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

4.1. ФС приема предложение на катедра „Педагогика“ за специалност „Управление на 

образованието и педагогика на интердисциплинарните комплекси“, ОКС “Бакалавър“ и 

нейната акредитация да не се правят последващи стъпки, като нейните евентуални 

кандидати за учебната 2019/2020 година да бъдат пренасочени в други специалности във 

факултета.  

 

 

 ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

5.1. Във връзка с изпълнение на препоръките на Отдела по качество и дейностите по 

изпълнение на Картата за коригиращи действия, ФС приема доклад на комисията за 

оценяване на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, ОКС –

бакалавър. 

Приложение към протокола 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

6.1. ФС приема за готов и допуска до публична защита дисертационния труд на тема: 

„Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове“, с автор 

Петя Ангелова Костова – редовен докторант по докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, научен ръководител проф. д. н Добринка Тодорина.  

6.1.2 Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 и чл.56, ал.1 от Вътрешните 

правила за развитие на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“, 

както следва: 
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1. Доц. д-р Веска Кирилова Гювийска – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

2. Проф. д. н Добринка Лукова Тодорина – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

3. Проф. д-р Петър Диков Петров – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София 

4. Проф. дпн Яна Рашева Мерджанова – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София 

5. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. София  

 

Резерви: 

1. Доц. д-р Мая Сотирова Сотирова – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

2. Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София 

 

6.1.3. Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 27 септември 2019 

година – 11:00 ч., зала 1412  

 

Промяна на тема на дисертационен труд 

6.2. ФС приема да бъде променена темата на дисертационен труд на Ева Димитрова 

Жечева - докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, научен ръководител проф. д-р Маргарита Колева от 

„Концептуален модел за деинституциализация на грижата за деца /основан на 

международната правна рамка за правата на детето/“ на  „Социално педагогическа среда 

за де-институциализирана грижа за деца в услугите от резидентен тип (оценка, 

мониторинг, развитие)“. 

 

6.3. ФС приема да бъде променена темата на дисертационен труд на Веселин Веселинов 

Пинелов – редовен докторант по докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на 

висше образование 1. Педагогически науки  с научен ръководител доц. д-р Даниела Томова,  

тема на дисертационния труд от „Физическата дееспособност на ученици от начален етап 

на основна образователна степен/диагностика и повишаване/“ на  „Оптимизиране на 

учебния процес по физическо възпитание в начален етап чрез прилагане на 

иновационна методика за развиване на двигателни качества“. 

Приложение: Заявление на докторанта 
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Отстраняване 

6.4  На основание чл. 43, ал. 1, т.1 от Вътрешните правила за развитие на академични състав 

на Югозападен университет „Неофит Рилски“ ФС приема да бъде отстранена Мая 

Шахаф – докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма Специална 

педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1.Педагогически науки.  

Приложение : Докладна записка от доц. д-р Снежана Попова – научен ръководител на 

докторанта  

 

6.5. ФС приема да бъде отстранена Маргарита Николова Мезерлиева – редовен 

докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически 

технологии за овладяване на математически дейности в детската градина), професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки 

Приложение : Докладна от доц. д-р Анастасия Пашова – научен ръководител на 

докторанта  

 

6.6. ФС приема да бъде отстранена Мария Методиева Цекова – редовен докторант по 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически технологии за 

овладяване на математически дейности в детската градина), професионално направление 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки 

Приложение : Докладна от доц. д-р Анастасия Пашова – научен ръководител на 

докторанта  

 

Прекъсване на обучението 

6.7. На основание чл.33, ал. 1 и 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав 

на Югозападен университет „Неофит Рилски“, ФС приема да прекъсне обучението за 1 

(една) година Бисерка Боянова Ангелова – редовен докторант по докторска програма  

Педагогически технологии в детската градина ( Педагогически технологии за овладяване 

на музикални дейности), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1.Педагогически науки, считано от решението на Факултетния съвет.  

Приложение: Заявление от докторанта 

 

6.8. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка (03.07.2018 г. – 

03.07.2019 г.) на Рая Стефанова Димитрова – редовен докторант по докторска програма 

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика),  професионално направление  
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1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на 

дисертационния труд „Конституиране на химерната група като девиантна училищна 

субкултура и социална идентичност“ с научен ръководител доц. д-р Николай Цанков. 

 

6.9. ФС приема план-сметка за учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска 

дейност на Рая Стефанова Димитрова – редовен докторант по докторска програма 

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика),  професионално направление 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на 

дисертационния труд „Конституиране на химерната група като девиантна училищна 

субкултура и социална идентичност“ с научен ръководител доц. д-р Николай Цанков. 

 

6.10. ФС приема годишен отчет за втората година на обучение (02.11.2017 г. – 

02.11.2018 г.) на Фани Димитриос Коробилия – редовен докторант на английски език по 

докторска програма Специална педагогика,  професионално направление 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд 

„Социална интеграция на ученици с умствена изостаналост“ с научен ръководител доц. д-р 

Емилия Евгениева. 

 

6.11. ФС приема годишен отчет за първата година на подготовка (28.06.2018 г. – 

28.06.2019 г.) на София Мардик Димитрова – задочен докторант по докторска програма 

Управление на образованието,  професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на 

дисертационния труд „Програмната система в детската градина: проблеми и технологии на 

управление“ с научен ръководител проф. д-р Невена Филипова. 

 

6.12. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка (28.04.2018 г. -

28.04.2019 г. ) на Василиос Хараламбос Перистеропулос – докторант на самостоятелна 

подготовка на английски език по докторска програма Специална педагогика, 

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, тема на дисертационен труд „Образователни стратегии на ученици 

със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност“ с научен ръководител доц. д-р 

Мая Сотирова.  

 

6.13. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка (м. март 2017 –м. 

април 2018 г.) на Амалия Спирос Ярмадуру – редовен докторант по докторска програма 

Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационен труд „Интервенции, базирани  
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на игра за деца с разстройства от аутистичния спектър“ с научен ръководител доц. д-р Васка 

Станчева-Попкостадинова. 

 

6.14. ФС приема годишен отчет за годината на удължаване на срока на обучение 

(10.11.2017 г. – 09.11. 2018г.) на Кирякос Панайотис Кирицопулос – редовен докторант 

по докторска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационен 

труд „Специфични трудности при обучението по математика на деца със специални 

образователни потребности в началните класове“ и научен ръководител доц. д-р Димитър 

Димитров.  

 

Отчисляване 

6.15. ФС приема да бъде отчислен  с право на защита Кирякос Панайотис Кирицопулос 

– редовен докторант по докторска програма Специална педагогика, професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на 

дисертационен труд „Специфични трудности при обучението по математика на деца със 

специални образователни потребности в началните класове“ и научен ръководител доц. д-

р Димитър Димитров.  

Приложение: Справка за изпълнение на задълженията по учебен план от отдел 

„Академично и научно развитие“ 

 

Индивидуални планове 

6.16. ФС приема индивидуален план за обучение на Данаила Христова Маникатова - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Влияние на заниманията с народни хора и танци върху физическата дееспособност 

при студентите“ с научен ръководител доц. д-р Жасмин Цанкова. 

 

6.17. ФС приема индивидуален план за обучение на Йордан Стоянов Цветанов - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Формиране и оценяване на спортно-техническите умения по тенис на ученици от 

първи гимназиален етап (8-10 клас) с научен ръководител доц. д-р Валери Цветков.  

 

6.18. ФС приема индивидуален план за обучение на Николай Грозев Господинов - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на  
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физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Тренираност и спортна форма на професионалните състезатели по баскетбол“ с 

научен ръководител доц. д-р Кремка Петрова.  

 

6.19. ФС приема индивидуален план за обучение на Николай Иванов Марков - 

докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Ефективността на пирамидално-състезателния метод в часовете по спортна 

подготовка - футбол на ученици 11-12 клас в условията на спортните училища“ с 

научен ръководител доц. д-р Димитър Томов.  

 

6.20. ФС приема индивидуален план за обучение на Георги Юлианов Иванов - докторант 

в редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на 

висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд 

„Лонгитудинални изменения в нивото на бързината и скоростно-силовите качества 

на млади футболисти“ с научен ръководител доц. д-р Стефан Капралов.  

 

6.21. ФС приема индивидуален план за обучение на Шломит Коен - докторант на 

самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма Управление на 

образованието, ПН 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационен труд „Влиянието на 

местното управление върху отпадането на ученици от системата на образование“ и 

научен ръководител доц. д-р Йонка Първанова.  

 

План-сметки 

6.22.  ФС приема план-сметки за научно-изследователска дейност за учебната 

2019/2020 г. на редовни докторанти по докторска програма Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки , както следва:  

1) Данаила Христова Маникатова 

2) Йордан Стоянов Цветанов 

3) Николай Грозев Господинов 

4) Георги Юлианов Иванов 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

ОБЩ УЧЕБЕН ПЛАН „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ 

7.1. ФС приема Общ учебен план (редовна, самостоятелна и задочна форма на обучение) 

и квалификационна характеристика за докторска програма „История на педагогиката и 

българското образование и ги предлага на Ректора на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ за утвърждаване.  

 

7.2. ФС приема да бъде направена частична промяна в учебния план за бакалавърска 

програма „Физическо възпитание и спорт“ със срок на обучение 4 години, редовна форма 

на обучение по учебната дисциплина от V семестър „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда“ , като вместо 15 часа лекции и 15 

часа практически упражнения да бъдат заложени 30 часа практически упражнения. 

 

7.3. ФС приема да бъде направена частична промяна в учебния план за бакалавърска 

програма „Физическо възпитание и спорт“ със срок на обучение 4 години, редовна форма 

на обучение като бъде преименувана избираемата дисциплина от 16 група „Мениджмънт 

на физическото възпитание в образователните институции“ в „Административни основи 

на физическо възпитание“ . 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

8.1. ФС приема да бъдат възложени 60 часа практически упражнения за летен семестър 

на учебна 2018/2019 г. по учебен курс по водни спортове на студентите от I курс, II семестър 

на доц. д-р Даниела Томова.  Курсът ще се проведе за времето от 28.08.2019 г. до 04.09.2019 

г. 

 

 

 


