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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.1. ФС приема препис – извлечение от № 1 / 16.01.2019 г. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1. ФС утвърждава изборът на катедра Теория и методика на физическото 

възпитание за ръководител на катедра  - доц. д-р Даниела Иванова Томова.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

3.1. ФС избира гл. ас. д-р Юлиана Ковачка за Еразъм + координатор във Факултета 

по педагогика.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. Определя комисия за таен избор относно удължаване на трудови договори:  

Председател : Доц. д-р Даниела Томова 

Членове:         Доц. д-р Веска Вардарева 

                        Проф. д-р Невена Филипова 

Гласували: 17. Да – 17. Против – няма. Въздържали се – няма.   

 

4.2. На основание параграф 11 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за 

висше образование, ФС приема и предлага  на Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ да бъде удължен (второ удължаване) трудовия договор на проф. д-р Васил 

Жечев  с една година, поради навършване на пенсионна възраст.  

Приложение: Годишна натовареност за  учебна 2018/2019 година  

Гласували: 17. Да – 14. Против – 3. Въздържали се – няма 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

 

Зачисляване :  

 

5.1. ФС приема да бъде зачислен в катедра Педагогика Елиау Леви – гражданин на 

държавата Израел, като докторант в самостоятелна форма на обучение на английски език 

срещу заплащане по докторска програма Управление на образованието, ПН 1.1. Теория и 

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

конкретизирана тема на дисертационния труд „Влияние на управленския стил върху 

удовлетвореността и изпълнение на задълженията от персонала в специалните 

образователни училища в Израел“(The Impact of Management Style and Rewards on  
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Employee Satisfaction and Commitment in a Special Education School in Israel) с научен 

ръководител доц. д-р Даниела Спасова Боцева и научен консултант гл. ас. д-р Марияна 

Шехова-Канелова.  

 

Индивидуални планове  

 

5.2. ФС приема индивидуален план за обучение на Мария Георгиева Спасова - 

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

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

на дисертационния труд „Идеи на Мария Монтесори за самообразованието в 

съвременната италианска педагогика“ с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев.  

 

5.3. ФС приема индивидуален план за обучение на Рина Коен - докторант на 

самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Влияние на педагогическите 

иновации върху климата в класната стая и мотивацията за ученето и преподаването в 

училище“  с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев.  

 

5.4. ФС приема индивидуален план за обучение на Божидар Кирилов Николов - 

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 

„Влияние на музиката върху формиране на спортно-технически умения на учениците в 

процеса на обучение по физическо възпитание и спорт“ с научен ръководител доц. д-р 

Валери Цветков. 

 

5.5. ФС приема индивидуален план за обучение на Николай Ангелов Първанов - 

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 

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

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

Томова. 
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5.6. ФС приема индивидуален план за обучение и план-сметка за научно-

изследователска работа за учебната 2018/2019 г на Красимира Димитрова Николова - 

докторант в редовна форма на обучение в катедра Предучилищна и начална училищна 

педагогика по докторска програма Методика на обучението в началните класове (Методика 

на обучението по родинознание и природознание) ПН 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Развитие на социални 

умения чрез обучението по учебния предмет Човекът и обществото в трети клас“ с 

научен ръководител доц. д-р Снежана Попова.  

Гласували: 17. Да – 17. Против – няма. Въздържали се – няма 

 

Годишни отчети/план-сметки  

 

5.7. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка на Веселин Веселинов 

Пинелов - 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 „Физическата дееспособност на ученици от начален етап на основно 

образователната степен (Диагностика и повишаване)“ с научен ръководител доц. д-р 

Даниела Томова.  

 

5.8. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка (от 09 януари 2018 г. 

до 09 януари 2019 г. ) и план-сметка за научно-изследователска работа за уч. 2019 г. на 

Янка Иванова Василева - докторант в редовна форма на обучение по докторска програма 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за опознаване на 

околната действителност), ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки с тема на дисертационния труд; „Педагогически условия за овладяване 

на ключови социални компетенции от 6-7 годишните деца / на основата на опознаване на 

околната действителност/“ с научен ръководител проф. д-р Маргарита Колева.  

 

5.9. ФС приема годишен отчет за първата година на подготовка (от 08 януари 2018 г. 

до 08 януари 2019 г. ) и план-сметка за научно-изследователска работа за уч. 2018/2019 г. 

на Илия Стойчев Ласин - докторант в редовна форма на обучение по докторска програма 

Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство, ПН 1.3. 

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

тема на дисертационния труд; „Развитие на словесно-изпълнителски умения у учениците в 

начална училищна възраст“ с научен ръководител доц. д-р Гергана Дянкова.  
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5.10. ФС приема план-сметка за научно-изследователска дейност  за учебната 2019/2020 

г. на Мирела Николаева Кючукова - докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Философия на образованието), ПН 1.2. 

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

труд „Православието като протооснование за съвременно религиозно образование в 

България“ с научен ръководител доц. д-р Веска Гювийска.  

 

5.11. ФС приема годишен отчет за периода 09.01.2018 г. – 09.01. 2019 г. и план-сметка 

за научно-изследователска дейност  за учебната 2018/2019 г. на Ива Христова Нанкова - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Управление на 

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

образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Дименсии на 

кариерното развитие на  учителите и организационното развитие на училището“ с научен 

ръководител доц. д-р Траян Попкочев.  

 

5.12. ФС приема годишен отчет за периода 08.01.2018 г. – 08.01. 2019 г. на Надежда 

Атанасова Миленкова - докторант в редовна форма на обучение по докторска програма 

История на педагогиката и българското образование , ПН 1.2. Педагогика,  област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Влияние на 

американската педагогическа мисъл върху предучилищното възпитание в България в края 

на XIX и началото на XX век “ с научен ръководител проф. д-р Невена Филипова.  

 

5.13. ФС приема годишен отчет за първата година на подготовка на Меир Давидеско - 

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 с тема на дисертационния труд „Фактори за 

готовността на новите учители за справяне с конфликтите в класа“ с научен ръководител 

доц. д-р Красимира Марулевска.  

 

5.14. ФС приема годишен отчет за периода 20.06.2017 г. – 30.07. 2018 г.  на Ева 

Димитрова Жечева - докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма 

Теория на възпитанието и дидактика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 

1.Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Концептуален модел за 

деинституционализация на грижата за деца (основан на международната правна рамка 

за правата на детето)“ с научен ръководител проф. д-р Маргарита Колева.  
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5.15.  ФС приема годишен отчет за първата година ( от 09.01.2017 г. до 09.01. 2018 г. ) 

на Гергана Венчова Божурска  със следните препоръки и констатации:  

 

 Констатация: Към момента на обсъждане на годишния отчет, докторант Гергана 

Божурска не е положила 2 изпита а)по дисциплината „Методология и методи на 

педагогическите изследвания“ и б) по избираемата дисциплина от 2 семестър на 

обучението. Препоръката е да положи и двата изпита до края на учебната 2018/2019 

г.  

 Констатация : Въпреки изготвената заповед на Декана на ФП( Заповед№ 197/ 

17.04.2018 г.) за провеждане на докторантски изпит по дисциплината 

„Междупредметните връзки в педагогиката – категориален статут, теория и 

практика“, докторант Гергана Божурска не се яви на този изпит и не уведоми 

комисията за отсъствието си, не посочи основателна причина. Препоръката е да 

спазва стриктно заповедите на декана на Факултета по педагогика.  

 Препоръка: Докторантът да се запознае с правилата и изискванията за цитиране и 

позоваване на чужди източници, и да спазва професионалната и академична етика.  

 Констатация: През периода на обучение в катедра Предучилищна и начална 

училищна педагогика, докторант Гергана Божурска е получавала при всяка 

консултация задачи и препоръки от научния ръководител срещу подпис. Системно 

не е изпълнявала задачите и не е спазвала нейните препоръки. Препоръката е да се 

съобразява с мнението на научния ръководител и с неговите указания.  

 Констатация: Към датата на обсъждането (18.04.2018 г.) липсват доказателства в 

годишния отчет за работата на докторанта (не са представени част от изследването 

за одобрение от научния ръководител). Докторантът не е представил материал за 

обсъждане на проект на дисертация (първи етап), не е представил концепция и 

инструментариум за изследване – дейност, предвидена по учебен план за втори 

семестър. Препоръката е да се представят доказателства за работата на докторанта 

за периода 09.октомври 2017 г. – 09. Януари 2018 г. ( тримесечен отчет).  

 

 Катедра Предучилищна и начална училищна педагогика предлага на 

ръководителя на катедра Педагогика доц. д-р Траян Попкочев, научния 

ръководител проф. д. н. Георги Иванов и катедреният съвет на катедра 

Педагогика да контролират изпълнението на препоръките към докторант 

Гергана Венчова Божурска.  
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5.16. ФС приема да бъде остранена без право на защита Томаи Николаос Папатанасиу 

– гражданка на Република Гърция, докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Специална педагогика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, във връзка с подадена докладна записка от научния ръководител доц.  

д-р Красимира Марулевска и на основание чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ .  

 

5.17. ФС приема да бъде прекъсната доктурантурата за срок от 1 (една) година , 

считано от 13 февруари 2019 г. на Елени-Магдалини Панделис Василакаки – гражданка 

на Република Гърция, докторант в редовна форма на обучение на английски език по 

докторска програма Специална педагогика, ПН 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационен труд „Езиково развитие при 

деца с множествени нарушения“ и научен ръководител доц. д-р Миглена Симонска.  

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

ВЪЗЛАГАНЕ ЛЕКЦИИ  

 

6.1. Определя комисия за таен избор относно възлагане четене на лекции на 

нехабилитирани преподаватели:  

Председател: Доц. д-р Даниела Томова 

Членове :        Доц. д-р Веска Вардарева 

                        Проф. д-р Невена Филипова  

Гласували: 17. Да – 17. Против – няма. Въздържали се – няма 

         

6.2. ФС възлага четене на лекции, както следва:  

1) Гл. ас. д-р Илия Канелов – 30 ч. лекции  по дисциплината „Разработване и управление 

на проекти“ със спец. ФВС, 3 курс, 6-ти семестър 

Гласували: 17. Да – 12. Против – 5. Въздържали се – няма 

 

2) Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка - 15 ч. лекции по дисциплината „Професионална етика на 

социалния педагог“ (избираема, МП: Социална превенция и консултиране, 2-ри и 4-ти сем. 

(на 2 и 4 сем.) 

Гласували: 17. Да – 13. Против – 4. Въздържали се – няма 

 

3) Гл. ас. д-р Невяна Докова - 11 ч. лекции по дисциплината „Методика на физическото 

възпитание в предучилищни заведения“ – МП ФВС на 4 семестъра, редовно обучение, 1-ви 

курс, 2-ри семестър.  

Гласували: 17. Да – 13. Против – 4. Въздържали се – няма 
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4)  Гл. ас. д-р Стефан Кинов:  

 - 15 ч. лекции по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда“ – МП ФВС на 4 семестъра, редовно обучение, 2-ри 

курс, 4-ти семестър 

- 15 ч. лекции по дисциплината „Двигателна активност и съвременен начин на живот“ – 

МП ФВС на 4 семестъра, редовно обучение, 2-ри курс, 4-ти семестър.  

Гласували: 17. Да – 9. Против –8. Въздържали се – няма 

 

5) Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова - 8 ч. лекции по дисциплината „Икономика на 

образованието и финансов мениджмънт – МП Образователен мениджмънт (дистанционно 

обучение), 1-ви курс, 2-ри семестър 

Гласували: 17. Да – 12. Против – 5. Въздържали се – няма 

 

6.3. ФС приема гл. ас. д-р Невяна Докова да изпита студентите от специалност ФВС от 

минали години по дисциплината „Методика на физическото възпитание в предучилищни 

заведения“, вместо проф. д-р Магдалена Глушкова.  

 

6.4. ФС приема катедра ТМФВ да разработи научно-изследователски проект във 

Факултета по педагогика на тема : „Физическото възпитание и спортът като фактори за 

личностно формиране и усъвършенстване на подрастващите“ 

 

 


