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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис – извлечение от протокол № 4 / 

20.03.2019 г  

Гласували: 23. Да – 17. Против – 1. Въздържали се – 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1.ФС приема доклади за оценяване на преподаватели и учебни курсове в катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ със следните резултати:  

1. Оценяване на преподаватели 

- Доц. д-р София Дерменджиева – 94,40 точки 

- Ас. д-р Валентина Чилева  – 93,90 точки 

- Ас. д-р Ива Стаменова – 93,70 

2. Учебни курсове  

- Словесно-изпълнителско изкуство с титуляр доц. д-р Гергана Дянкова– 96,70 точки 

- Педагогически теории и технологии за овладяване  на български език в детската градина 

с титуляр доц. д-р Мариана Балабанова – 96,65 точки 

- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие  с титуляр гл. ас. д-р 

Славейка Златева– 93,61 точки 

Приложение: Доклади на комисиите за оценяването на преподаватели и учебни курсове 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

3.1. ФС приема отчета на ръководителя на катедра „Педагогика“ доц. д-р Траян 

Попкочев за дейността на катедрата за периода м. май 2015 г.- м. май 2019 г.  

Приложение: Отчет 

 

3.2. ФС утвърждава избора на катедра „Педагогика“ за ръководител на катедрата  - 

доц. д-р Николай Сашков Цанков, съгласно чл. 26 д, ал. 4 от Закона за висше 

образование.  

Гласували: 20. Да – 19. Против – няма. Въздържали се – 1 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. ФС приема да бъде зачислена в катедра „Педагогика“ Анастасия Тарара – гражданка 

на Република Гърция като докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма  

Специална педагогика – на английски език с тема на дисертационния труд : „Приобщаващи 

практики в музеи за деца с нарушения в развитието“(Inclusive practices in museums for 

children with disabilities) и научен ръководител доц. д-р Даниела Спасова Боцева.   

 

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

„Формиране на отношение към природата като ценност на културата (предучилищна 

възраст)“ с автор Надзифе Асимова Чангалова – докторант в задочна форма на обучение 

по ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) и научен 

ръководител проф. д. н. Елка Янакиева.  

4.2.1 Утвърждава състава на научното жури по реда на чл. 55 от Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“, както 

следва: 

           1. Доц. д-р София Дерменджиева – вътрешен, ЮЗУ „Неофит Рилски, катедра 

„ПНУП“ 

           2. Проф. д. н. Елка Янакиева - вътрешен, ЮЗУ „Неофит Рилски, катедра „ПНУП“ 

           3. Проф. д. н. Радослав Пенев – външен, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Предучилищна 

педагогика“ 

           4. Проф. д-р Лучия Ангелова - външен, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Предучилищна 

педагогика“ 

           5. Доц. д-р Иван Миленски – външен, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил 

и Методий“, катедра „Педагогика и методика“, филиал гр. Враца 
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Резерви: 

1. Доц. д-р Ицка Дерижан – вътрешен, ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра „ПНУП“ 

2.  Проф. д. н. Маргарита Терзиева – външен, Бургаски университет „Асен Златаров“ 

– гр. Бургас 

 

4.2.2. Приема  публичната защита на дисертацията да се състои на 08 юли 2019 г. от 

11.00 ч. в зала 1114. 

 

4.3. ФС приема индивидуален план за обучение на Александър Георгиев Марков  - 

докторант на самостоятелна подготовка 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 

„Особености на селекцията в многогодишната подготовка в спортната гимнастика при 

7-9 годишни момчета“ с научен ръководител доц. д-р Ирина Нешева от НСА „Васил 

Левски“-София. 

 

4.4. ФС приема индивидуален план за обучение на Николай Георгиев Хаджиев  - 

докторант на самостоятелна подготовка 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 

„Психологически профил и мотивация на баскетболиста“ с научен ръководител доц. д-р 

Жасмин Цанкова. 

 

4.5. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка  и план-сметка за 

учебна 2018/2019 г. за научно-изследователска дейност на Мария Руменова Младенова - 

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

дидактика (Ранно чуждоезиково обучение), ПН 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Интензивни методи 

за развитие на експресивната реч в началното училище“ с научен ръководител доц. д-р 

Мариана Балабанова. 

  

4.6. ФС приема годишен отчет за периода м. март 2018 г. – м. април 2019 г. на Амалия 

Спирос Ярмадуру – гражданка на Р. Гърция, редовен докторант по докторска програма 

Специална педагогика на английски език, професионално направление 1.2. Педагогика, 
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област на висше образование 1. Педагогически науки, тема на дисертационния труд: 

„Интервенции, базирани на игра за деца с разстройства от аутистичния спектър“, 

научен ръководител доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова.  

 

4.7. ФС приема да бъде удължен с една година срока за завършване на доктурантурата, 

считано от 15 март 2019 г. на Амалия Спирос Ярмадуру – гражданка на Р. Гърция, 

редовен докторант по докторска програма Специална педагогика на английски език, 

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

Педагогически науки, тема на дисертационния труд: „Интервенции, базирани на игра за 

деца с разстройства от аутистичния спектър“, научен ръководител доц. д-р Васка 

Станчева-Попкостадинова.  

 

4.8. ФС приема годишен отчет  за периода 09.01.2018 г. – 09.01.2019 г. на Гергана 

Венчова Божурска – редовен докторант 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 по конструиране и технологии в детската градина“, 

научен ръководител проф. д. н. Георги Иванов.  

Гласували: 22. Да – 20. Против – няма. Въздържали се – 2 

 

4.9. ФС приема план-сметкa за учебна 2019/2020 г. на Гергана Венчова Божурска – 

редовен докторант 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 по конструиране и технологии в детската градина“, научен 

ръководител проф. д. н. Георги Иванов.  

Гласували: 22. Да – 20. Против – няма. Въздържали се – 2 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

5.1. ФС приема да бъде актуализирана годишната натовареност на преподаватели от 

катедра „Педагогика“ за учебната 2018/2019 г., както следва:  

1. Проф. д-р Невена Филипова 

- Училищно законодателство и администрация – МП НУП (на 4 семестъра), 1 курс, 1-ви 

семестър(прием м. февруари) – 15 ч. лекции 

Гласували: 21. Да – 21. Против – няма. Въздържали се – няма 

2. Гл. ас. д-р Светлана Николаева  

- Преходът към училищен живот в историята на педагогическите теории – МП НУП (на 4 

семестъра), 1 курс, 1-ви семестър (прием м. февруари) – 15 ч. лекции 

Гласували: 21. Да – 20. Против – няма. Въздържали се – 1 

 

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

нехабилитирани преподаватели:  

Председател: Доц. д-р Красимира Марулевска 

Членове :        Проф. д-р Васил Жечев 

                        Проф. д. н. Добринка Тодорина  

Гласували: 21. Да – 21. Против – няма. Въздържали се – няма 

                  

5.3. ФС възлага четене на лекции на гл. ас. д-р Светлана Николаева, както следва  :  

- Преходът към училищен живот в историята на педагогическите теории – МП НУП (на 4 

семестъра), 1 курс, 1-ви семестър (прием м. февруари) – 15 ч. лекции 

Гласували: 21. Да – 20. Против – няма. Въздържали се – 1 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

6.1. ФС приема Карта за коригиращи действия за преодоляване на несъответствията, 

установени при проведен планов одит на 25-26 октомври 2018 г., ОД1-04-04 и докладвани 

с доклад 

Приложение: Карта за коригиращи действия                  

 

6.2.ФС приема Карта за коригиращи действия с набелязани мерки върху препоръките в 

доклада от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

Приложение: Карта за коригиращи действия 

                 

ПО СЕДМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

7.1. На основание чл.45, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ ФС избира като преподавател на хонорар проф. д. н. 

Добринка Тодорина, считано от изтичане на едномесечното предизвестие до края на 

учебна 2018/2019 г. с право на участие в държавни изпити.  

Приложение: Годишна натовареност на проф. д. н. Добринка Тодорина за учебната 

2018/2019 г.  
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