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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

РЕШЕНИЕ 1.1. :  Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема 

отчет за дейността на Факултета по педагогика за първата година от мандат 

2019-2023 година.  

Приложение: Отчет 
 

РЕШЕНИЕ 1.2. :  Факултетният съвет на Факултета по педагогика определя 16 

декември 2020 г. за провеждане на Общото събрание на факултета. 

 
ПО ВТОРА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. Факултетният съвет избира комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: 

 

Председател: доц. д-р София Дерменджиева 

Членове: доц. д-р Емилия Божкова 

  гл. ас. д-р Илия Канелов 

  

2.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика предлага на основание параграф 

11 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за висше образование да бъде 

удължен трудовия договор на доц. д. н. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова, считано 

от 16 февруари 2021 година.  

Приложение: Норматив 

 

2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика предлага на основание параграф 

11 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за висше образование да бъде 

удължен трудовия договор на доц. д-р Кремка Петрова Станкова, считано от месец 

март 2021 година.  

Приложение: Норматив 

 

2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира като гост-преподавател 

проф. д-р Васил Иванов Жечев за периода от месец март 2021 година до края на учебната 

2020/2021 година. 

Приложение: Норматив 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Управление на 

образованието и специална педагогика, както следва:  
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1) Проф. д-р Янка Тоцева 

- Методика и организация на контролната дейност в училище – 7 часа лекции със 

специализантите от допълнителна професионална квалификация „Учител“ и „Учител по 

…“;  

- Управление на човешките ресурси в образованието – 8 часа лекции и 4 часа 

практически упр. със студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, 

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

- Практикум „Комуникативни умения и работа в екип – 8 часа практически упр. със 

студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, дистанционна форма на 

обучение, 1 курс, 1-ви семестър;  

- Европейски образователни политики и структури - 8 часа лекции и 4 часа практически 

упр. със студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, дистанционна 

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

- Управление на проекти - 8 часа практически упр. със студентите от магистърска 

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

семестър.  

 

2) Доц. д-р Снежана Попова 

- Педагогика – 16 часа лекции и 16 часа семинарни упражнения със студентите от 

магистърска програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение, редовна и 

задочна форма на обучение, 2 курс, 3-ти семестър и със специализантите от Следдипломна 

квалификация „Учител по чужд език“;  

- Информационните технологии в извънкласната дейност – 8 часа лекции със студентите 

от магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна 

възраст, редовна и задочна форма на обучение (на 2 семестъра), 1 курс, 1-ви семестър;  

- Педагогика – 15 часа лекции със специализантите от Следдипломна квалификация 

„Учител по информатика и информационни технологии“.  

 

3) Ас. д-р Радослава Топалска 

- Платформи за електронно обучение - 15 часа лекции със специализантите от 

Допълнителна професионална квалификация „Учител“ и „Учител по …“.  

 

4) Ас. д-р Мирослав Терзийски 

- Европейски образователни политики и структури - 15 часа лекции и 8 часа семинарни 

упр. със студентите от магистърска програма Образователен мениджмънт, редовна и 

задочна форма на обучение;  

- Европейско законодателство в специалното образование – 15 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Специална педагогика, редовна и задочна форма на 

обучение  
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- на 4 семестъра, 2 курс, 3-ти семестър;  

- на 3 семестъра, 1 курс, 1-ви семестър.  

 

3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Социална педагогика, както 

следва:  

 

1) Доц. д-р Юлиана Йорданова Ковачка  

– „Интерактивни методи в обучението” за ДПК „Учител” и „Учител по…”; задочна форма 

на обучение; I курс, I семестър – 15 часа лекции; 

- Организация и управление на училището” за ДПК „Учител” и „Учител по…”; 

задочна форма на обучение; 1 курс; II семестър – 15 часа лекции. 

-  

2) Доц. д-р Веска Кирилова Гювийска  

– „Педагогика” за Професионална квалификация „Учител по философия”; редовна форма 

на обучение; I курс, I семестър – 30 часа лекции + 30 часа семинарни упражнения; 

- „Педагогика” за Професионална квалификация „Учител по философия”; задочна форма 

на обучение; I курс, I семестър – 15 часа лекции + 15 часа семинарни упражнения. 

 

3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Допълнение №2 на 

аудиторната заетост, формирана от избираеми учебни дисциплини в ОКС-магистър, за 

учебната 2020/2021 година /прием месец октомври/ на преподавателите от катедра 

Предучилищна и начална училищна педагогика.  

Приложение: Допълнение №2 

 

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

възлага лекционни курсове на следните нехабилитирани преподаватели:  

 

1)Ас. д-р Радослава Топалска 

- Платформи за електронно обучение - 15 часа лекции със специализантите от 

Допълнителна професионална квалификация „Учител“ и „Учител по …“.  

- Информационни и компютърни технологии в обучението и работа в дигитална среда – 

15 часа лекции и 8 часа практически упражнения  със студентите от магистърска 

програма Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст -1 курс, 

1-ви семестър; 

- Информационни  технологии в педагогическите изследвания – 15 часа лекции и 8 часа 

практически упражнения със студентите от магистърска програма Информационни 

технологии при обучение в начална училищна възраст -1 курс, 1-ви семестър.  
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2) Ас. д-р Мирослав Терзийски 

- Европейски образователни политики и структури - 15 часа лекции със студентите от 

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

- Европейско законодателство в специалното образование – 15 часа лекции със 

студентите от магистърска програма Специална педагогика, редовна и задочна форма на 

обучение  

- на 4 семестъра, 2 курс, 3-ти семестър;  

- на 3 семестъра, 1 курс, 1-ви семестър. 

 

3) Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

-  Английски език – 15 часа лекции и 8 часа практически упражнения със студентите от 

магистърска програма Информационни технологии при обучение в начална училищна 

възраст -1 курс, 1 семестър.  

   

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема отчет по проект 

„Изследване на условията за приложението на интерактивни методи в училищна среда“ 

Факултет по педагогика по Наредба 3 с ръководител на проекта гл. ас. д-р Марияна Шехова-

Канелова.  

Приложение: Отчет 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

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

Снежана Попова, председател на комисия за оценяване на преподаватели, както 

следва:  

 - гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 

 - доц. д-р Даниела Спасова Боцева  

Приложение: Доклади 

 

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

Снежана Попова, председател на комисия за оценяване на учебен курс, както следва:  

- Методика на обучението по български език на деца със специални образователни 

потребности“ с титуляр доц. д-р Мая Сотирова;  

- Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности с титуляр проф.    

д-р Пелагия Терзийска;  

- Методи на изследване и анализ на речевата и езикова патология с титуляр доц. д-р Даниела 

Боцева. 

Приложение: Доклади 
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5.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклада от доц. д-р 

Юлиана Ковачка, председател на комисия за оценка на лекционен курс  
- „Сравнителна социална педагогика“ - титуляр доц. д-р Светлана Николаева 

Приложение: Доклад 

 

5.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема доклада от доц. д-р 

Юлиана Ковачка, председател на комисията за оценка на преподавател – доц. д-р 

Веска Кирилова Гювийска 

Приложение: Доклад 

 

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

Марияна Балабанова, председател на комисия за оценяване на магистърска програма 

- Интеркултурно образование 

Приложение: Доклад 

 

5.6.  Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Карта за коригиращи 

действия на катедра "Социална педагогика". 

Приложение: Карта за коригиращи действия 

 

5.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Карта за коригиращи 

действия на катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" . 

Приложение: Карта за коригиращи действия 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

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

втората година на подготовка  (30.10.2019 – 23.10.2020) на Дана Барак Харел – докторант 

на самостоятелна подготовка по докторска програма Специална педагогика, 

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

Педагогически науки с тема на дисертационен труд: Влияние на типа на учебната рамка 

върху нивото на социална тревожност, чувството за принадлежност и чувството за 

самоефективност сред юношите с трудности при четенето и научен ръководител проф. 

д-р Пелагия Терзийска.  

 

6.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде отчислена с 

право на защита Дана Барак Харел – докторант на самостоятелна подготовка по 

докторска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, 

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

Влияние на типа на учебната рамка върху нивото на социална тревожност, чувството за 
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принадлежност и чувството за самоефективност сред юношите с трудности при 

четенето и научен ръководител проф. д-р Пелагия Терзийска. 

 

6.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърждава промяната на 

темата на дисертационния труд на Мирела Николаева Кючукова - 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 Веска Гювийска - от Православието 

като протооснование на съвременно религиозно образование в България на 

Православният дискурс в учебното съдържание по религия в началното училище - 

мирогледни проекции. 

 

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

втората година на подготовка на Ясмин Балум – докторант на самостоятелна подготовка 

по докторска програма  Теория на възпитанието и дидактика, професионално 

направление1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; научен 

ръководител – доц. д-р Веска Гювийска, тема на дисертационния труд Влиянието на 

симулационния уъркшоп в образованието върху ефективната дейност на учителя. 

 

6.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за третата 

година на подготовка на Ясмин Балум – 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 – 

доц. д-р Веска Гювийска, тема на дисертационния труд Влиянието на симулационния 

уъркшоп в образованието върху ефективната дейност на учителя. 

 

6.6. На основание чл. 52, ал.1 от Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета по педагогика 

приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 12.11.2020г. Ясмин Балум – 

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 – доц. д-р Веска Гювийска, тема на 

дисертационния труд Влиянието на симулационния уъркшоп в образованието върху 

ефективната дейност на учителя.  

 

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

Социална педагогика, избира нова дата за публична защита на докторант Гергана 

Венчова Божурска – 21.12.2020 г. 

 



 
 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

  
                                                                                    Препис-извлечение 

    Протокол № 11 / 25.11.2020 година 
                                                                                                      
 

 

6.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема, на основание чл.29 т.3 от 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски" и във 

връзка с постъпило заявление от Елена Григорова Димитрова – докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика да 

бъде сменен научния ръководител на докторанта, като вместо доц. д-р Николай Цанков, 

за научен ръководител бъде избрана доц. д-р Ицка Дерижан. 

 

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

втората година на подготовка (23.10.2019 -22.10.2020) на Хила Бар Мехир – докторант 

на самостоятелна подготовка 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; научен 

ръководител – доц. д-р Даниела Томова, тема на дисертационния труд Влиянието на 

Олимпийските игри в Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016 върху разбиранията на 

спортисти и треньори за ролята на олимпийския опит като фактор за кариерно 

развитие.  

 

6.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика ИЗБИРА доц. д-р Невяна 

Докова Докова като нов научен ръководител на Божидар Кирилов Николов – докторант 

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

възпитание и спортна тренировка, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … , област на висше образование 1. Педагогически науки, вместо доц. д-р 

Валери Цветков.   

 

6.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Мария Георгиева Спасова – 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; тема на 

дисертационен труд Идеи на Мария Монтесори за самообразованието в съвременната 

италианска педагогика и научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев.  

 

6.12. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Николай Ангелов Първанов – 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 

Психофизическият профил на учителя по физическо възпитание и спорт като фактор за 

повишаване ефективността на учебния процес  и научен ръководител доц. д-р Даниела 

Томова.  
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6.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Николай Иванов Марков – докторант в задочна 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 

Ефективност на пирамидално-състезателния метод в часовете по спортната 

подготовка-футбол, в условията на спортните училища  и научен ръководител доц. д-р 

Димитър Томов.  

 

6.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Божидар Кирилов Николов – докторант в задочна 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 

Въздействие на музиката върху формиране на  спортно-техническите умения на 

учениците в процеса на обучение по физическо възпитание и спорт  и научен ръководител 

доц. д-р Невяна Докова.  

 

6.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Данаила Христова Маникатова – 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 Влияние 

на заниманията с наровни хора и танци върху физическата дееспособност при студенти  

и научен ръководител доц. д-р Жасмин Цанкова.  

 

6.16. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема План-сметка за 

учебната 2020/2021 г. на Георги Юлиянов Иванов – 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 

Лонгитудиални изменения в нивото на бързината и скоростно-силовите качества на 

млади футболисти  и научен ръководител доц. д-р Стефан Капралов.  

 

ПО СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

7.1. Факултетният съвет  на Факултета по педагогика приема да бъде сключен договор 

между ЮЗУ "Неофит Рилски" и Център за личностно и творческо развитие на децата 

на Благоевград.  
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7.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра 

Социална педагогика, избра следните базови наставници: 

 Силвия Кирилова Иванова – директор на Център за личностно и творческо 

развитие на децата на Благоевград; 

 Соня Иванова Кацарска – учител по литературно творчество в Център по 

изкуствата – Благоевград; 

 Андон Славчев Мавродиев – учител по техническо конструиране и 

моделиране в Център за личностно и творческо развитие на децата на 

Благоевград; 

 Царимира Ангелова Георгиева – учител по изобразително изкуство в СУИЧЕ 

„Св. Климент Охридски” – Благоевград; 

 Даниела Стоянова Богданова – преподавател по народно пеене в Център по 

изкуствата – Благоевград; 

 Златка Асенова Таскова-Стойчева – учител по пиано в Център за личностно 

и творческо развитие на децата на Благоевград; 

 Васил Руменов Георгиев -  хореограф-педагог в Център за личностно и 

творческо развитие на децата на Благоевград. 

 

7.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема, във връзка с 

осигуряването на учебния процес на ОКС – магистър и с цел изграждане на професионални 

компетенции, съответстващи на професионалната квалификация да не се признават 

оценки от положени изпити по дисциплини, изучавани в по-ниска образователна 

степен.   
 

7.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Указания за провеждане 

на текуща и преддипломна практика в условията на извънредно положение. 

Приложение: Указания 

 

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


