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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

публична защита дисертационния труд на тема: „Педагогически условия за развитие на 

творческите способности при деца с аутизъм“ с автор Елиссавет Ангелос Румпидаки 

–докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, на 

английски език, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1. Педагогически науки и научен ръководител доц. д-р Снежана Попова.  

 1.1.2. Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 , ал. 2 от Вътрешните 

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

както следва: 

1. Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

2. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

3. Проф. д-р Снежана Христова Николова – външен член, Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски 

4. Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – външен член, Тракийски университет 

5. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова – външен член, СУ „Св.Климент 

Охридски“ 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Даниела Спасова Боцева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

   2. Доц. д-р Неда Златинова Балканска – външен член, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

1.1.3. Приема публичната защита на дисертацията да се състои на 06.03.2020 година - 

13:00 часа, зала 1412. 

 

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

публична защита дисертационния труд на тема: Влияние на мотивацията върху 

удовлетвореността от заниманията със спорт при различни групи състезатели с 

автор Ивета Димитрова Мицова – 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 и научен ръководител доц. д-р Галина Домусчиева-

Роглева. 
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1.2.2. Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 , ал. 2 от Вътрешните 

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

както следва: 

1. Проф. д. пс.н. Людмил Димитров Кръстев – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

2. Доц. д-р  Даниела Иванова Томова – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

3. Проф. д-р Людмил Петров Иванов – външен член, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Велико Търново 

4. Доц. д-р Недялка Иванова Маврудиева  – външен член, НСА „Васил Левски“, гр. 

София 

5. Доц. д-р  Ирен Йорданова Пелтекова - външен член, СУ „Св. Климент Охридски, гр. 

София 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р  Диана Стойчева Митова - вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

2. Доц. д-р Любомир Спасенов Борисов – външен член, НСА „Васил Левски“, гр. София 

 

1.2.3. Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 19.03.2020 година - 

11:00 часа, зала 1412.  

 

1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема индивидуален план за 

обучение на Алиша Съботинова Павлова - докторант в задочна форма на обучение в 

катедра „Педагогика“ по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, 

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

Педагогически науки, с тема на дисертационния труд „Научно-популярната педагогика 

като среда за алтернативна образователна практика“, с научен ръководител доц. д-р 

Траян Попкочев. 

 

1.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема индивидуален план за 

обучение на Хилда Хасан Нарч – докторант на самостоятелна форма на обучение в катедра 

„Педагогика“ по докторска програма Управление на образованието, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, с тема на дисертационния труд „Ролята на стратегическото 

лидерство при структурното управление на риска в държавните училища в Ливан“, с 

научен ръководител проф. д-р Янка Тоцева.  
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1.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема индивидуален план за 

обучение на Лилия Атанасова Бояджиева - докторант в редовна форма на обучение в 

катедра „Педагогика“ по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, 

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

Педагогически науки, с тема на дисертационния труд „Развитие на ключовата 

компетентност Инициативност и предприемачество в основното образование“, с 

научен ръководител доц. д-р Емилия Божкова.  

 

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

2019/2020 година за научноизследователска дейност на Лилия Атанасова Бояджиева - 

докторант в редовна форма на обучение в катедра „Педагогика“ по докторска програма 

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

на висше образование 1. Педагогически науки.  

 

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

година на подготовка (10.01.2019 г. – 09.01.2020 г.) на Гергана Венчова Божурска –

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

дидактика (Предучилищна педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика, 

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

„Личностно-ориентираният подход при конструиране и технологии в детската 

градина“,с научен ръководител проф. д. н.  Георги Иванов.  

 

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

година на подготовка (10.01.2019 г. – 09.01.2020 г.) на Ива Христова Нанкова –докторант 

в редовна форма на обучение 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 „Дименсии кариерно 

развитие на учителите – организационна култура“, с научен ръководител доц. д-р Траян 

Попкочев.  

 

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

година на подготовка (11.01.2019 г. – 10.01.2020 г.) на Красимира Стоилова Спасова - 

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

възпитанието и дидактика (Дидактика), професионално направление 1.2. Педагогика, 

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

„Формиране на познавателни интереси у учениците от началните класове чрез 

използване на интерактивни образователни ресурси“, с научен ръководител доц. д. н. 

Лидия Цветанова – Чурукова.  
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1.10. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за 

третата година на подготовка (11.01.2019 г. – 10.01.2020 г.) на Лилия Георгиева Стоянова 

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

и дидактика(Дидактика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Организация на 

тестовата форма за контрол върху учебните достижения на учениците от 

началните класове с използването на средствата на информационните технологии 

(методически подходи)“, с научен ръководител доц. д. н Лидия Цветанова – Чурукова. 

 

1.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде удължен срокът 

на докторантурата с 1 (една)  година на Ива Христова Нанкова - докторант в редовна 

форма на обучение по докторска програма Управление на образованието, професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  считано от 09.01.2020 г.  

Приложение: Заявление от докторанта 

 

1.12. Факултетният съвет на Факултета приема да бъде удължен срокът на 

докторантурата с 1 (една) година на Красимира Стоилова Спасова – Анастасова - 

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

дидактика (Дидактика) професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки,  считано от 11.01.2020 г.  

Приложение: Заявление от докторанта 

 

1.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде удължен срокът 

на докторантурата с 1 (една) година на Лилия Георгиева Стоянова  - докторант в редовна 

форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 

(Дидактика) професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  считано от 11.01.2020 г. 

Приложение: Заявление от докторанта 

 

1.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика отменя решение от заседание 

на Факултетния съвет от 17.12. 2019 година (Протокол № 16): 

2.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Нектариа-Лемониа 

Константинос Делигиани – 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 „Фактори за успешно  
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училищно образование и социална интеграция при интегриране на ученици с увереден слух 

в масовото училище“ да бъде отстранена като докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“, във 

връзка с подадена докладна записка от научния ръководител доц. д-р Емилия Евгениева и 

на основание чл. 43 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“.  

 

1.15. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде отчислена без 

право на защита Нектариа-Лемониа Константинос Делигиани – докторант в редовна 

форма на обучение на английски език по докторска програма Специална педагогика, 

професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1.Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Фактори за успешно училищно 

образование и социална интеграция при интегриране на ученици с увреден слух в 

масовото училище“  и научен ръководител доц. д-р Емилия Евгениева.  

 

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

право на защита Фани Димитриос Коробилия – докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема „Социална 

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

Емилия Евгениева.  

Приложение : Справка от отдел „Академично и научно развитие“ 

 

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

право на защита 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 с тема „Социално 

педагогическа среда за деинституциализирана грижа за деца в услугите на резидентен 

тип (оценка, мониторинг, развитие)“ и научен ръководител проф. д-р Маргарита Колева.  

Приложение : Справка от отдел „Академично и научно развитие“ 

 

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

право на защита Анастасия Георгиу Кутра – докторант в редовна форма на обучение по  

докторска програма  Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки с тема „Формиране на умения за  
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начално четене и писане у деца със слепота“ и научен ръководител доц. д-р Мая 

Сотирова.  

Приложение : Справка от отдел „Академично и научно развитие“ 

 

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

право на защита Гергана Венчова Божурска –докторант  в редовна форма на обучение по 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика(Предучилищна педагогика), 

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

Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Личностно-ориентираният подход 

при конструиране и технологии в детската градина“,с научен ръководител проф. д. н.  

Георги Иванов. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърждава персоналния състав 

на Факултетската комисия за осигуряване и оценяване на качеството на 

образованието и акредитацията, както следва:  

Председател : Доц. д-р Ицка Дерижан – заместник-декан 

Членове:         Проф. д-р Пелагия Терзийска 

                        Доц. д-р Снежана Попова 

                        Доц. д-р Мариана Балабанова 

                        Гл. ас. д-р Невяна Докова 

                        Лилия Стоянова – Директор на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ 

                        Антоанета Григорова – Директор на ДГ № 1 „Ведрица“ 

                        Рая Барбулска – Заместник-директор на 8 СУ „Арсени Костенцев“ 

                        Ива Нанкова – докторант 

                        Валентина Тасева – студент, спец. ПНУП, 3 курс 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложеният състав от 

катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ относно комисия за изготвяне 

на документация за акредитиране на докторска програма „Методика на обучението по 

словесно-изпълнителско и театрално изкуство“ по професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …, както следва:  

Председател : проф. д-р Гергана Дянкова 

Членове:         доц. д-р Красимира Марулевска 

                        доц. д-р Мая Сотирова 

                        ас. д-р Цветомира Иванова 

                        ас. д-р Василена Спасова 
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3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложеният състав от 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ относно комисия за изготвяне 

на документация за акредитиране на докторска програма „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка“ по професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …, както следва:  

Председател : доц. д-р Даниела Томова 

Членове:         проф. д-р Васил Жечев 

                        доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

                        гл. ас. д-р Илия Канелов 

                        гл. ас. д-р Невяна Докова 

 

3.3. На основата на дискусията:  

Решение 1) Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложение на 

катедра „Педагогика“ относно изготвената документация за придобиване на 

професионална квалификация „Учител по информационни технологии и компютърно 

моделиране (1-4 клас)“ и „ Учител в група за целодневна организация на учебния ден (1 -4 

клас)  

Решение 2) Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема предложението на доц.   

д-р Веска Донева да се разреши (по желание на студентите) преместване от специалност 

„Педагогика и образователен мениджмънт“ в другите бакалавърски специалности, чрез 

заявление до Ректора.  

 

3.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага за 

утвърждаване от Академичен съвет учебна документация от катедра „Педагогика“ за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация, както следва:  

1. Квалификационна характеристика за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация „Учител по информационни технологии и компютърно моделиране 

(1-4 клас)“; 

2. Учебен план за придобиване на допълнителна професионална квалификация 

„Учител по информационни технологии и компютърно моделиране (1-4 клас)“; 

3. Квалификационна характеристика за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация „Учител в група за целодневна организация на учебния ден (1-4 

клас)“; 

4. Учебен план за придобиване на допълнителна професионална квалификация 

„Учител в група за целодневна организация на учебния ден (1-4 клас)“. 

_ _ _ _ _  

 


