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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. РЕШЕНИЕ:  На основание чл.85, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на 

академичния състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Факултетният съвет на 

Факултета по педагогика утвърждава предложението на научното жури  

          ГЛ. АС. Д-Р НЕВЯНА ДОКОВА ДОКОВА да бъде избрана на академичната 

длъжност „доцент“  по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по 

… /Теория и методика на физическото възпитание. 

 

1.2. РЕШЕНИЕ: Въз основа на направените изказвания, на резултата от гласуването и на 

основание чл. 85, ал. 3 от Вътрешни плавила за развитие на Академичния състав в 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Факултетният съвет на Факултета по 

педагогика отхвърля предложението на научното жури да бъде избрана Д-Р РУМЯНА 

ТОДОРОВА ГЬОРЕВА за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 1.1. Теория и 

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

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. Факултетният съвет на факултета по педагогика приема Допълнение № 1 на 

аудиторната заетост на преподавателите от катедра „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ в ОКС „Магистър“ за учебната 2020/21 г.  

Приложение: Допълнение 

 

2.2. Факултетният съвет на факултета по педагогика приема Допълнение № 1 на 

аудиторната заетост на преподавателите от катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание“ в ОКС „Магистър“ и Допълнителна професионална 

квалификация „Учител“ и „Учител по …“ за учебната 2020/21 г.  

Приложение: Допълнение 

 

2.3. Факултетният съвет на факултета по педагогика приема Допълнение № 1 на 

аудиторната заетост на преподавателите от катедра „Управление на образованието и 

специална педагогика“ в ОКС „Магистър“ и Допълнителна професионална 

квалификация „Учител“ и „Учител по …“ за учебната 2020/21 г.  

Приложение: Допълнение 
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2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Социална педагогика, както 

следва:  

 

1) доц. д-р Веска Гювийска  

- 15 часа лекции по дисциплината „Педагогика/Теория на възпитанието“ 

(задължителна) със специализантите от допълнителна професионална квалификация 

„учител“ и „учител по …, задочна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър. 

 

2) доц. д-р Емилия Божкова 

       -   10 часа лекции по дисциплината „Образование без предразсъдъци“ ( задължителна) 

със студентите от магистърска програма Интеркултурно образование, редовна и задочна 

форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър .  

 

2.5.  Факултетния съвет избира комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

 

Председател: проф. д.н. Лидия Цветанова- Чурукова 

Членове: доц. д-р Марияна Балабанова 

  гл. ас. д-р Ива Стаменова  

 

2.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира  за хоноруван 

преподавател доц. д-р Катя Дионисиева за водене на следните дисциплини:  

- Педагогика на лица със слухови нарушения (задължителна) – 15 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Специална педагогика, на английски език, 

редовна форма на обучение, 1 курс, 2-ри семестър;  

- Обучение на деца с множество нарушения (задължителна)– 15 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Специална педагогика, на английски език, 

редовна форма на обучение, 1 курс, 2-ри семестър.  

 

2.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, за учебната 2020/2021 година, 

възлага лекционни курсове на следните нехабилитирани преподаватели:  

 

1) Гл. ас. д-р Валентина Чилева 

- по дисциплината Математическа подготовка на децата за училище – 15 часа лекции 

със студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, редовна 

форма на обучение, 4-ти курс, 7-ми семестър;   

 

2) Гл. ас. д-р Илия Канелов 
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- по дисциплината Теория и методика на спортната подготовка – 30 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Физическо възпитание и спорт, редовна форма на 

обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

- по дисциплината Теория и методика на спортната тренировка - 45 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Физическо възпитание и спорт за изявени деца и 

ученици, редовна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

 

3) Гл. ас. д-р Невяна Докова  

- по дисциплината Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 години 

деца – 15 часа лекции със студентите от магистърска програма Предучилищна и начална 

училищна педагогика, редовна и задочна форма на обучение, 2 курс, 3и семестър;  

 

4) Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

- по дисциплината Английски език – 15 часа лекции със студентите от магистърска 

програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовна 

и задочна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

 

5) Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 

- по дисциплината Основи на мениджмънта – 15 часа лекции със студентите от 

магистърска програма Образователен мениджмънт, редовна и задочна форма на обучение, 

1 курс, 1-ви семестър;  

- по дисциплината Основи на мениджмънта – 8 часа лекции със студентите от магистърска 

програма Образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение, 1 курс, 1-ви 

семестър;  

- по дисциплината Организационна култура, организационно поведение и лидерство – 15 

часа лекции със студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, редовна 

и задочна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

- по дисциплината Организационна култура, организационно поведение и лидерство – 8 

часа лекции със студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, 

дистанционна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър; 

 

6) Ас. д-р Радослава Топалска 

- по дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда – 15 часа лекции със студентите от магистърска програма 

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст“, редовна и задочна 

форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

- по дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда – 15 часа лекции със студентите от магистърска програма Специална 

педагогика, редовна и задочна форма на обучение, 1 курс, 1-ви семестър. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до 

публична защита дисертационния труд на тема „Конституиране на химерната група 

като девиантна субкултура с криминогенен потенциал“ с автор Рая Стефанова 

Димитрова – докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория на 

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

образование 1. Педагогически науки, научен ръководител – доц. д-р Николай Цанков.  

 

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:  

 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Доц. д-р Юлиана Йорданова Ковачка – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

- Доц. д-р Николай Сашков Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д. н. Клавдия Василева Сапунджиева – Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“;  

-   Проф. д-р Тодор Димитров Минев – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

- Доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

 

РЕЗЕРВИ:  

-   Доц. д-р Мая Любенова Чолакова – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

- Проф. д-р Мария Стоянова Алексиева – външен член, Бургаски свободен университет.  

 

Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 09 декември 2020 година 

– 11:00 часа,  зала 1412.   

 

3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до 

публична защита дисертационния труд на тема „Личностно-ориентирания подход по 

конституиране и технологии в детската градина“ с автор Гергана Венчова Божурска – 

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

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

Педагогически науки, научен ръководител – проф. д. п. н. Георги Петков Иванов.  
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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:  

 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д-р Маргарита Христова Колева – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

- Проф. д-р Гергана Христова Дянкова – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д-р Силвия Илиева Цветанска – Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“;  

-   Проф. д. п. н. Георги Петков Иванов – Тракийски университет – Стара Загора;  

 - Доц. д-р Керанка Георгиева Велчева – Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ 

 

РЕЗЕРВИ:  

-   Доц. д-р Светлана Ганева Николаева – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

- Проф. д-р Хрисула Атанас Недялкова – външен член, Университет „Асен Златаров“ – 

Бургас.  

 

Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 16 декември 2020 година 

– 13:30 часа,  зала 1412.   

 

3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема за готов и допуска до 

публична защита дисертационния труд на тема „Проучване на прилагането на 

образователни стратегии за ученици с разстройство на хиперактивност с дефицит на 

внимание“ с автор Василиос Хараламбос Перистеропулос – докторант на самостоятелна 

подготовка по докторска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, научен ръководител – 

доц. д-р Мая Сотирова Сотирова.  

 

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:  

 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

- Доц. д-р Мая Сотирова Сотирова – Югозападен университет „Неофит Рилски; 
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ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

- Проф. д-р Снежана Христова Николова – Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ 

-   Проф. д-р Катерина Каролова Караджова – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

 - Доц. д-р Неда Златинова Балканска – Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

 

РЕЗЕРВИ:  

-   Доц. д-р Даниела Спасова Боцева – Югозападен университет „Неофит Рилски; 

-  Доц. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова – външен член, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“.  

 

Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 18 декември 2020 година 

– 11:00 часа,  зала 1412.   

 

3.4. На основание чл.43, ал.1 от Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Факултетният съвет на 

Факултета по педагогика, по предложение на катедра Социална педагогика, приема да 

бъде отстранена Амна Абу Раз – докторант на самостоятелна подготовка по докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. 

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

труд Въздействие на програми за интервенция за младежи в риск от арабските средни 

училища в Израел и научен ръководител доц. д-р Веска Гювийска.  

Приложение: Доклад от научния ръководител 

 

3.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да прекъсне 

докторантурата  за срок от 1 (една) година по семейни причини Илия Стойчев Ласин-

Бръчков – докторант в редовна форма на обучение  по докторска програма Методика на 

обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1.Педагогически науки.  

Приложение: Заявление от докторанта 

 

3.6. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема докторант Елена 

Григорова Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра Социална 

педагогика по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, професионално 

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

ръководител доц. д-р Николай Цанков да бъде прехвърлена в катедра „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“.  
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3.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата 

година на обучение  (30.06.2018 – 01.07.2019) на Николай Росенов Алексиев – докторант 

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

възпитание и спортната тренировка, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на 

дисертационен труд : „Диагностика на спортно-техническите умения по волейбол при 

юноши старша възраст“ и научен ръководител проф. д-р Стоян Иванов.  

 

3.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за 

първата година на обучение  (08.01.2018 – 07.01.2019) на Мирела Николаева Кючукова – 

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

дидактика (Философия на образованието), професионално направление 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки;  тема на дисертационен труд : 

„Православието като протооснование за съвременно религиозно образование в България “ 

и научен ръководител доц. д-р Веска Гювийска.  

 

3.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за 

втората година на обучение  (08.01.2019 – 07.01.2020)  на Мирела Николаева Кючукова 

– докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието 

и дидактика (Философия на образованието), професионално направление 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки;  тема на дисертационен труд : 

„Православието като протооснование за съвременно религиозно образование в България “ 

и научен ръководител доц. д-р Веска Гювийска.  

 

3.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за 

учебната 2020/2021 година на Мирела Николаева Кючукова – докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Философия на 

образованието), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1. Педагогически науки;  тема на дисертационен труд : „Православието като 

протооснование за съвременно религиозно образование в България “ и научен ръководител 

доц. д-р Веска Гювийска.  

 

3.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за 

учебната 2020/2021 година на Йордан Стоянов Цветанов – докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, 

област на висше образование 1. Педагогически науки;  тема на дисертационен труд: 

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

гимназиален етап (8-10 клас)“ и научен ръководител доц. д-р Валери Цветков.  
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика  приема доклад от доц. д-р Ицка 

Дерижан, председател на комисия за оценяване на преподавател, както следва:  

- проф. д-р Гергана Дянкова 

- доц. д-р Блага Джорова 

- ас. д-р Василена Спасова 

Приложение: Доклади 

 

Факултетният съвет на Факултета по педагогика  приема доклад от доц. д-р Ицка 

Дерижан, председател на комисия за оценяване на учебен курс, както следва:  

- по Методика на обучението по математика в началните класове (с титуляр доц. д-р 

Янка Стоименова) 

- по Психологически основи на предучилищното образование ( с титуляр доц. д-р 

София Дерменджиева) 

- по Сравнително образование ( с титуляр доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова)  

 

4.2. В изпълнение на препоръките на Отдела по качеството от проведения Вътрешен 

одит през 2020 година, Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по 

предложение на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“, взе 

решение да бъдат определени следните комисии:  

 

1) По оценяване на специалност „Физическо възпитание и спорт“ 

Председател: доц. д-р Валери Цветков 

Членове:        доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

                       гл. ас. д-р Илия Канелов 

                       гл. ас. д-р Стефан Кинов 

  Милко Чаушев – студент специалност „Физическо възпитание“ 

 

2) По оценяване на учебни курсове:  

- Методика на физическото възпитание в предучилищни заведения ( с титуляр гл. ас. 

д-р Невяна Докова); 

- Валеология ( с титуляр доц. д-р Татяна Дзимбова); 

- Управление на движенията в спорта ( с титуляр гл. ас. д-р Илия Канелов); 

- Методика на обучението по волейбол ( с титуляр гл. ас. д-р Христо Николов).  

 

Председател: доц. д-р Валери Цветков 

Членове:        доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

                        гл. ас. д-р Стефан Кинов  

  Милко Чаушев – студент специалност „Физическо възпитание“ 
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3) По оценяване на преподаватели:  

- доц. д-р Татяна Дзимбова 

- гл. ас. д-р Невяна Докова 

- гл. ас. д-р Илия Канелов 

- гл. ас. д-р Христо Николов 

Председател: доц. д-р Валери Цветков 

Членове:        доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

                       гл. ас. д-р Стефан Кинов 

Милко Чаушев – студент специалност „Физическо възпитание“ 

 

4.3. В изпълнение на препоръките на Отдела по качеството от проведения Вътрешен 

одит през 2020 година, Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по 

предложение на катедра „Социална педагогика“, взе решение да бъдат определени 

следните комисии:  

 

1) По оценяване на преподавателя доц. д-р Веска Гювийска:  

 

Председател: доц. д-р Юлиана Ковачка 

Членове:        доц. д-р Емилия Божкова 

                       доц. д-р Светлана Николаева 

                       ас. д-р Вяра Цветанова 

                       Ивалина Георгиева – студент от спец. Социална педагогика 

 

2) По оценяване на учебната дисциплина „Сравнителна социална педагогика“ 

 

Председател: доц. д-р Юлиана Ковачка 

Членове:        доц. д-р Емилия Божкова 

                       доц. д-р Веска Гювийска 

                       ас. д-р Вяра Цветанова 

                       Ивалина Георгиева – студент от спец. Социална педагогика 

 

3) По оценяване на специалност „Социална педагогика“ 

 

Председател: доц. д-р Юлиана Ковачка 

Членове:        доц. д-р Емилия Божкова 

                       доц. д-р Светлана Николаева 

                       доц. д-р Веска Гювийска 

                       Ивалина Георгиева – студент от спец. Социална педагогика 
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4.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложената от катедра 

Теория и методика на физическото възпитание Карта (план-програма) за коригиращи 

действия във връзка с установени несъответствия от Одит.   
Приложение: Карта  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Факултетния съвет на Факултета по педагогика актуализира състава на факултетска 

комисия по учебни дейности /ФКУД/, както следва: 

 

Председател: проф. д-р Пелагия Терзийска  

 

Членове: доц. д-р Юлиана Ковачка 

  доц. д-р Блага Джорова 

  доц. д. н. Лидия Цветанова – Чурукова 

  доц. д-р Невяна Докова 

  гл. ас. д-р Илия Канелов 

  Инспектор Розалина Янинска 

  Лилия Шуманова – студент от специалност „Специална педагогика“ 

Елена Терзиева – студент от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Мандатна програма за 

развитието на Факултета по педагогика за мандат 2019-2023. 

 

Приложение: МАНДАТНА ПРОГРАМА 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

7.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра 

Социална педагогика, избира за базов учител Николай Куколев ( НХГ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Благоевград). 

 

7.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика взе следните решения: 

  

 поради отпадане на заверките в условията на извънредно положение, оценката по 

дисциплината „Педагогическа социология“ на студентката Петрина Петрова 

Мицева, да бъде внесена в главната книга от доц. д-р Юлиана Ковачка; 
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 изпитните резултати на студентите от проведени изпити при доц. д-р Николай 

Цанков, да бъдат внесени  в главната книга и подписани от доц. д-р Юлиана Ковачка; 

 

 изпитните резултати на студентите от проведени изпити при гл. ас. д-р Магдалена 

Лобутова, да бъдат внесени в главната книга и подписани от доц. д-р Николина 

Кротева; 

 

 условните изпити на студентите по дисциплините с титуляр гл. ас. д-р Магдалена 

Лобутова да бъдат проведени от доц. д-р Николина Кротева; 

 

 условните изпити на студентите по дисциплините с титуляр проф. д. н. Добринка 

Тодорина да бъдат проведени от доц. д-р Снежана Попова – „Педагогика 1 част“, 

доц. д.н. Лидия Цветанова – Чурукова -  „Педагогика 2 част“ 

 

 обучението на докторантите по всички докторски програми във Факултета по 

педагогика по дисциплината „Методология и методи на педагогическите 

изследвания“ да бъде възложено на доц. д-р Ицка Дерижан; 

 

 обучението на докторантите по всички докторски програми във Факултета по 

педагогика по дисциплината „Философски основи на педагогиката“ да бъде 

възложено на доц. д-р Веска Гювийска. 

 

 

                                        ------------------------------------------------------------------ 
 


