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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика /Методика на обучението по математика в началните класове/ 

и на основание чл.76, ал.1,ал.2 и ал.3 от Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета 

по педагогика, по предложение на катедра Предучилищна и начална училищна педагогика,  

УТВЪРЖДАВА следния състав на научно жури:  

ВЪТРЕШНИ:  

1. Проф. д. н. Елка Кирилова Янакиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

2. Доц. д. н. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“;  

3. Доц. д-р Янка Димитрова Стоименова – Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

 

ВЪНШНИ: 

1. Проф. д. н. Мария Кирилова Баева – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

2. Проф. д. н. Любослава Димитрова Пенева – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

 

РЕЗЕРВИ: 

1. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

2. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова (външен) - Тракийски университет – Стара 

Загора.  

 

1.2. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика /Методика на обучението по български език и литература в 

началните класове/ и на основание чл.76, ал.1,ал.2 и ал.3 от Вътрешните правила за развитие 

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

на Факултета по педагогика, по предложение на катедра Предучилищна и начална 

училищна педагогика, УТВЪРЖДАВА следния състав на научно жури: 
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ВЪТРЕШНИ:  

1. Проф. д. н. Елка Кирилова Янакиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

2. Доц. д-р Янка Димитрова Стоименова – Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

3. Доц. д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

 

ВЪНШНИ: 

1. Проф. д. н. Маргарита Тодорова Терзиева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– гр. Бургас; 

2. Проф. д-р Веселина Василева Петрова- Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий“;  

 

РЕЗЕРВИ: 

1. Доц. д. н. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“;  

2. Проф. д. н. Мария Кирилова Баева (външен)- Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“. 

 

 

1.3. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика /Методика на обучението по родинознание и природознание в 

началните класове/ и на основание чл.76, ал.1,ал.2 и ал.3 от Вътрешните правила за развитие 

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

на Факултета по педагогика, по предложение на катедра Предучилищна и начална 

училищна педагогика, УТВЪРЖДАВА следния състав на научно жури: 

 

ВЪТРЕШНИ:  

1. Проф. д. н. Добринка Лукова Тодорина – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“; 

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

Рилски“;  

3. Доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“; 
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ВЪНШНИ: 

1. Проф. д. н. Маргарита Тодорова Терзиева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

– гр. Бургас; 

2. Проф. д-р Веселина Василева Петрова - Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий“;  

 

РЕЗЕРВИ: 

1. Доц. д-р Блага Георгиева Джорова - Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

2. Проф. д. н. Любослава Димитрова Пенева (външен) - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“.  

 

1.4. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … /Теория и методика на физическото 

възпитание/ и на основание чл.76, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Вътрешните правила за развитие на 

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

Факултета по педагогика, по предложение на катедра Теория и методика на физическото 

възпитание,  УТВЪРЖДАВА следния състав на научно жури: 

 

ВЪТРЕШНИ:  

1. Проф. д. н. Париз Вангелов Паризов – Югозападен университет „Неофит Рилски“;  

 

ВЪНШНИ: 

1. Доц. д-р Недялка Иванова Маврудиева – Национална спортна академия „Васил 

Левски“;  

2. Проф. д. н. Елеонора Михайлова Милева - Национална спортна академия „Васил 

Левски“;  

3. Проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова – Софийски университет „св. 

Климент Охридски“;  

4. Доц. д-р Любомир Спасенов Борисов - Национална спортна академия „Васил 

Левски“;  

 

РЕЗЕРВИ: 

1. Доц. д-р Диана Стойчева Митова – Югозападен университет „Неофит Рилски“;  

2. Доц. д-р Георги Владимиров Игнатов - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“.  
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2.1. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието и на основание чл.83, ал.1 и ал.2 от 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, Факултетният съвет на Факултета по педагогика УТВЪРЖДАВА 

следния състав на научно жури: 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ:  

1. Проф. д. н. Ваня Спасова Георгиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

2. Проф. д. н. Елка Кирилова Янакиева– Югозападен университет „Неофит Рилски“;  

3. Проф. д. н. Добринка Лукова Тодорина – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“;  

4. Проф. д-р Невена Славева Филипова – Югозападен университет „Неофит Рилски“;  

 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Проф. д-р Галин Борисов Цоков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 

2. Проф. д-р Светлозар Петков Вацов - Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“;  

3. Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; 

 

РЕЗЕРВИ: 

1.  Проф. д-р Янка Русева Тоцева - Югозападен университет „Неофит Рилски“; 

      2.  Доц. д-р Йонка Петрова Първанова (външен) - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ . 

 

2.2. Във връзка с обявения и обнародван в "Държавен вестник" бр. 42 от 12. 05. 2020 г. 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по …/Теория и методика на физическото 

възпитание/ и на основание чл.83, ал.1 и ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на 

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

Факултета по педагогика, по предложение на катедра Теория и методика на физическото 

възпитание,  УТВЪРЖДАВА следния състав на научно жури: 

 

ВЪТРЕШНИ:  

1. Доц. д-р Даниела Иванова Томова – Югозападен университет „Неофит Рилски“;  
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ВЪНШНИ: 

1. Проф. д. н. Елеонора Михайлова Милева – Национална спортна академия „Васил 

Левски“ ;  

2. Проф. д-р Елена Илиева Николова – Национална спортна академия „Васил Левски“;  

3. Проф. д-р Людмил Петров Иванов – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил 

и Методий“;  

4. Проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова – Софийски университет „св. 

Климент Охридски“; 

5. Доц. д-р Георги Владимиров Игнатов - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

6. Доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова - Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; 

РЕЗЕРВИ: 

1. Доц. д-р Блага Георгиева Джорова – Югозападен университет „Неофит рилски“;  

2. Доц. д-р Станислав Петков Маврудиев (външен) – Национална спортна академия 

„Васил Левски“.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема разпределение на 

годишната учебна натовареност за учебна 2020/2021 година на преподавателите от катедра 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, както следва:  

 

1. Проф. д. н. Елка Янакиева – 325 ч. 

2. Доц. д-р Янка Стоименова – 488 ч.  

3. Доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова – 662 ч.  

4. Доц. д-р Мариана Балабанова – 609 ч.  

5. Доц. д-р Красимира Марулевска – 577 ч.  

6. Доц. д-р София Дерменджиева – 544 ч.  

7. Проф. д-р Гергана Дянкова – 471 ч. 

8. Доц. д-р Веска Донева – 564 ч.  

9. Доц. д-р Ицка Дерижан - 523 ч.  

10. Доц. д-р Анастасия Пашова – 519 ч. 

11. Доц. д-р Блага Джорова – 676 ч.  

12. Ас. д-р Ива Стаменова – 633 ч.  

13. Ас. д-р Валентина Чилева – 643 ч.  

14. Ас. д-р Цветомира Иванова – 634 ч.  
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15. Ас. д-р Василена Спасова – 634 ч.  

      Приложение към протокола 

 

3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема разпределение на 

годишната учебна натовареност за учебна 2020/2021 година на  преподавателите от катедра 

„Управление на образованието и специална педагогика“, както следва:  

1. Проф. д-р Пелагия Терзийска – 624 ч.  

2. Проф. д-р Янка Тоцева – 165 ч.  

3. Доц. д-р Снежана Попова – 641 ч.  

4. Доц. д-р Мая Сотирова – 674 ч.  

5. Доц. д-р Даниела Боцева – 672 ч.  

6. Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова – 390 ч.  

7. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева – 480 ч.  

8. Ас. д-р Радослава Топалска – 540 ч.  

9. Ас. д-р Вяра Цветанова – 591 ч.  

10. Ас. Мария Младенова – 450 ч.  

      Приложение към протокола 

 

3.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема разпределение на 

годишната учебна натовареност за учебна 2020/2021 година на  преподавателите от катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание“, както следва:  

1. Доц. д-р Валери Цветков – 580 ч.  

2. Доц. д-р Даниела Томова – 420 ч.  

3. Проф. д-р Васил Жечев – 480 ч.  

4. Доц. д-р Кремка Петрова Станкова – 420 ч.  

5. Гл. ас. д-р Невяна Докова – 669 ч.  

6. Гл. ас. д-р Стефан Кинов – 736 ч.  

7. Гл. ас. д-р Илия Канелов – 615 ч.  

8. Ас. д-р Янко Руменов – 615 ч.  

     Приложение към протокола 

 

3.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема проект на разпределение 

на годишната учебна натовареност за учебна 2020/2021 година на преподавателите на 

основен трудов договор от катедра „Социална педагогика“, както следва:  

1. Доц. д-р Николай Цанков – 502 ч.  

2. Доц. д-р Веска Гювийска – 520 ч.  

3. Доц. д-р Емилия Божкова - 516 

4. Доц. д-р Юлиана Ковачка – 480 ч.  
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5. Доц. д-р Светлана Николаева – 473 ч. 

           Приложение към протокола 

 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ 

 

3.5. Факултетният съвет избира комисия за таен избор в състав:  

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

Членове:        доц. д-р Мая Сотирова 

                       доц. д-р Снежана Попова 

                       ас. д-р Ива Стаменова 

 

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

възлага лекционни курсове на следните нехабилитирани преподаватели:   

 

1) Ас. д-р Валентина Чилева 

- по дисциплината „Приемственост в обучението по математика“ – 15 часа лекции в 7-ми 

семестър със специалност Начална училищна педагогика и чужд език. 

 

2) Ас. д-р Василена Спасова 

- по дисциплината „Педагогически теории и технологии за овладяване на музикалните 

дейности“ – 23 часа лекции в 6-ти семестър със специалност Предучилищна и начална 

училищна педагогика, задочна форма на обучение.  

 

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

- по дисциплината „Образователно законодателство“ – 30 часа лекции в 5-ти семестър със 

специалност Педагогика и образователен мениджмънт;  

- по дисциплината „Гражданско образование“ - 30 часа лекции в 5-ти семестър със 

специалност Педагогика и образователен мениджмънт;  

- по дисциплината „Управление на СПИ“ - 30 часа лекции в 7-ми семестър със специалност 

Социална педагогика, редовна форма на обучение;  

- по дисциплината „Управление на СПИ“ - 15 часа лекции в 7-ми семестър със специалност 

Социална педагогика, задочна форма на обучение. 

 

4) Ас. д-р Радослава Топалска 

- по дисциплината „Дистанционно обучение“ – 15 часа лекции в 5-ти семестър със 

специалност Педагогика и образователен мениджмънт;  

- по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда“ - 15 часа лекции в 1-ви семестър със специалностите Предучилищна и  
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начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна 

педагогика и чужд език и Специална педагогика, редовна форма на обучение; 

- по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда“ - 8 часа лекции в 1-ви семестър със специалност Предучилищна и 

начална училищна педагогика, задочна форма на обучение; 

- по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа 

в дигитална среда“ - 8 часа лекции в 1-ви семестър със специалност Специална педагогика, 

задочна форма на обучение. 

 

5) Ас. д-р Вяра Цветанова 

- по дисциплината „Пенитенциарна педагогика“ - 15 часа лекции в 7-ми семестър със спец. 

Социална педагогика, задочна форма на обучение.  

 

6) Гл. ас. д-р Невяна Докова 

- по дисциплината „Методология и методи на спортнопедагогическите изследвания“ – 

задължителна - 30 часа лекции в 5-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт;  

- по дисциплината „Методика на физическото възпитание в предучилищните заведения“ – 

задължителна - 30 часа лекции в 6-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт;  

- по дисциплината „Педагогически теории и технологии за изграждане на начална 

физическа култура“ – задължителна - 30 часа лекции в 5-ти семестър със спец. 

Предучилищна и начална училищна педагогика (слят поток с Предучилищна педагогика и 

чужд език), редовна форма на обучение;  

- по дисциплината „Методика на физическото възпитание при деца със СОП“ – 

задължителна - 15 часа лекции в 7-ми семестър със спец. Специална педагогика, задочна 

форма на обучение;  

-  по дисциплината „Педагогически теории и технологии за овладяване на физическата 

култура“ – задължителна - 15 часа лекции в 6-ти семестър със спец. Предучилищна и 

начална училищна педагогика, задочна форма на обучение; 

- по дисциплината „Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни 

деца“ – задължителна - 15 часа лекции в 1-ви семестър с маг.програма Предучилищна и 

начална училищна педагогика;  

- по дисциплината „Педагогически технологии за физическото възпитание на 3-11 годишни 

деца“ - 15 часа лекции в 1-ви семестър с маг.програма Предучилищна и начална училищна 

педагогика (прием септември 2020); 

- по дисциплината „Педагогически теории и технологии за физическо възпитание в детската 

градина“ – задължителна - 15 часа лекции в 3-ти семестър с маг.програма Предучилищна 

педагогика; 
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- по дисциплината „Педагогически теории и технологии за физическо възпитание в детската 

градина“ – задължителна - 15 часа лекции в 3-ти семестър с маг.програма Предучилищна 

педагогика ( прием септември 2020). 
 

7) Гл. ас. д-р Стефан Кинов 

- по дисциплината „Основи на методиката на физическото възпитание“ – задължителна - 30 

часа лекции в 3-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ – 

задължителна - 30 часа лекции в 7-ми семестър със спец. Предучилищна и начална 

училищна педагогика и 5-ти семестър със специалност Начална училищна педагогика и 

чужд език, редовна форма на обучение;  

- по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ – 

задължителна - 15 часа лекции в 7-ми семестър със спец. Предучилищна и начална 

училищна педагогика, задочна форма на обучение;  

- по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ – 

задължителна - 15 часа лекции в 3-ти семестър с маг. програма Начална училищна 

педагогика (януари 2019);  

- по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ – 

задължителна - 15 часа лекции в 3-ти семестър с маг. програма Начална училищна 

педагогика (януари 2020).  

 

8) Гл. ас. д-р Илия Канелов 

 - по дисциплината „Биомеханика на движенията в спорта“ – задължителна - 30 часа 

лекции в 3-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Теория и методика на спортната тренировка“ – задължителна - 30 часа 

лекции в 5-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Биомеханика на спорта и спортните техники“ – задължителна - 30 часа 

лекции в 6-ти семестър със спец. Спорт; 

- по дисциплината „Разработване и управление на проекти“ - 15 часа лекции в 7-ми 

семестър със спец. Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Бодибилдинг“- избираема - 15 часа лекции в 7-ми семестър със спец. 

Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Управление на движенията в спорта“ – избираема - 15 часа лекции в 

6-ти семестър със спец. Физическо възпитание и спорт; 

- по дисциплината „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“ 

- 15 часа лекции в 7-ми семестър със спец. Кинезитерапия.  

 

9) Ас. д-р Янко Руменов 

- по дисциплината „Спорт за всички“ – избираема - 15 часа лекции в 6-ти семестър със 

спец. Физическо възпитание и спорт; 
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- по дисциплината „Административни основи на училищното физическо възпитание“ – 

избираема - 30 часа лекции в 7-ми семестър със спец. Физическо възпитание и спорт. 

 

3.7. Факултетният съвет на Факултета по педагогика ВЗЕ РЕШЕНИЕ гост-

преподавателите (на хонорар) и хоноруваните преподаватели да се гласуват ТАЙНО 

 през мандат 2019-2023 година.  

   

3.8. Факултетният съвет на Факултета по педагогика ИЗБИРА гост-преподаватели (на 

хонорар) и хонорувани преподаватели, по предложение на катедрите във Факултета 

по педагогика, за учебната 2020/2021 година, както следва:  

 

1) ДОЦ. Д-Р НИНО МИХАЙЛОВ 

1. Методика на обучението по родинознание и природознание със специалност ПНУП, 

задочно обучение, 4 курс, 7-ми семестър – 23 часа лекции;  

2. Методика на обучението по родинознание и природознание със специалност ПНУП и 

НУПЧЕ, редовно обучение, 4 курс, 7-ми семестър – 45 часа лекции;  

3. Методика на обучението по Човек и общество със специалност от ПМФ – Педагогика 

на обучението по география и история, 2 курс, 3-ти семестър – 30 ч. лекции + 15 ч. упр.  

4. Методика на обучението по родинознание и природознание на деца със СОП със 

специалност Специална педагогика : 

- редовно обучение – 45 ч. лекции, 3 курс, 6-ти семестър; 

- задочно обучение – 23 ч. лекции , 3 курс, 6-ти семестър;  

5. ОКС Магистър 

1. Методика на обучението по родинознание и природознание със МП НУП, 1 курс, 2-ри 

семестър – 15 ч. лекции + 8 практ. упр.  

 

2) ПРОФ. Д. Н. ДОБРИНКА ТОДОРИНА 

1. Принципи и методика на обучението – задължителна със специалност от ФОЗЗГС – 

Акушерка,2 курс, 3-ти семестър – 10 ч. лекции +5 ч. упр. ; 

2. Принципи и методика на обучението –задължителна  със специалност от ФОЗЗГС – 

Медицинска сестра – 2 курс, 3-ти семестър – 30 ч. лекции + 15 ч. упр.;  

3. Педагогика II част. Дидактика със специалност ПНУП, задочно обучение, 1 курс, 2-ри 

семестър – 15 ч. лекции + 8 ч. сем. упр. +7 ч. практ. упр.  

 

3) ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА ФИЛИПОВА 

1. История на педагогиката – задължителна със специалностите ПНУП, Социална 

педагогика и Специална педагогика, задочно обучение, 1 курс, 1-ви семестър – 23 ч. лекции 
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2. История на педагогиката – задължителна със специалност ПНУП, задочно обучение,  

1 курс, 1-ви семестър – 7 ч. сем. упр.  

 

4) ПРОФ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ 

1. Управление на физическото възпитание и спорта – със специалност Физическо 

възпитание и спорт, 3 курс, 6-ти семестър – 30 часа лекции;  

2. Учебен курс –ТОЛД - със специалност Физическо възпитание и спорт, 2 курс, 4-ти 

семестър – 60 часа практ. упр.   

 

5) Х. ас.Мария Костова 

- за водене на 15 ч. практически упр. (5 групи) по Специална педагогика със 

специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна 

педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална и 

Специална педагогика, редовно обучение, 2 курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 8 ч. сем. упр. и 7 ч. практ упр. по Специална педагогика със 

специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, 2 

курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 15 ч. практ. упр. по Педагогика на лица с 

интелектуална недостатъчност със специалност Специална педагогика, редовно 

обучение, 3 курс, 5-ти семестър;  

- за водене на 7 ч. сем. упр. и 8 ч. практ. упр. по Педагогика на лица с интелектуална 

недостатъчност със специалност Специална педагогика, задочно обучение, 3 курс, 

5-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 15 ч. практ. упр. по Интегрирано обучение на деца 

със СОП със специалност Специална педагогика, редовно обучение,3 курс, 6-ти 

семестър;  

- за водене на 8 ч. сем. упр. и 7 ч. практ. упр. по Интегрирано обучение на деца със 

СОП със специалност Специална педагогика, задочно обучение, 3 курс, 6-ти 

семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 15 ч. практ. упр. по Методика на обучението по 

родинознание и природознание на деца със СОП със специалност Специална 

педагогика, редовно обучение, 3 курс, 6-ти семестър;  

- за водене на 8 ч. сем. упр. и 7 ч. практ. упр. по Методика на обучението по 

родинознание и природознание на деца със СОП със Специална педагогика, задочно 

обучение, 3 курс, 6-ти семестър.  
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6) Х.ас. Славчо Бобошевски 

- за водене на 15 ч. сем. упр. (5 групи) по Специална педагогика със специалностите 

Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд  

език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална и Специална педагогика, 

редовно обучение, 2 курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 15 ч. практ. упр. по Специална педагогика със 

специалност Специална педагогика, редовно обучение, 2 курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 8 ч. сем. упр. и 7 ч. практ. упр. по Специална педагогика със 

специалност Специална педагогика, задочно обучение,2 курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. по Приобщаващо образование със специалности 

Специална педагогика и Педагогика и образователен мениджмънт, редовно 

обучение, 2 курс, 4-ти семестър; 

- за водене на 7 ч. семинарни упр. по Приобщаващо образование със специалност 

Специална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. по Обучение на ученици със СОП със специалности от 

ПМФ: ПОГИ и ПОФ, редовно обучение, 3 курс, 6-ти семестър.  

7) Х.ас. Мария Георгиева  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 2 групи по 15 ч. практ. упр. по Предучилищна педагогика 

със специалност ППЧЕ, 2 курс, 3-ти семестър;  

- за водене на 15 ч. сем. упр. и 2 групи по 15 ч. практ. упр. по Предучилищна педагогика 

със специалност НУПЧЕ, 2 курс, 3-ти семестър;  

 

8) Х. ас. Красимира Николова 

- за водене на 2 групи по 30 ч. практ. упр. по Организиране отдиха на децата със 

специалност ПНУП, редовно обучение,3 курс, 6-ти семестър. 

 

9) Х. ас. Красимира Спасова 

- за водене на 15 ч. практ. упр. по Педагогика със специалност Педагогика на обучението 

по изобразително изкуство, редовно обучение, 1 курс, 2-ри семестър. 

 

10) Х. пр. Данаила Маникатова  

- За водене на 60 ч. практ. упр. по Народни хора, ритмика и танци със специалност 

Физическо възпитание и спорт, 3 курс, 5-ти семестър.  

 

11) Х. ас. Тодор Лулейски  

- За водене на 45 ч. практ. упр. по Методика на обучението по футбол със специалност 

Физическо възпитание и спорт, 2 курс, 3-ти семестър.  
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12) Х. ас. Новко Попов  

- За водене на 90 ч. практ. упр. по Методика на обучението по хандбал със специалност 

Физическо възпитание и спорт, 2 курс, 3-ти семестър.  

 

13) Доц. д-р Чавдар Коцев  

- За водене на 15 ч. лекции по Методика на обучението по лека атлетика - I част със 

специалност Физическо възпитание и спорт, 1 курс, 1-ви семестър;  

- За водене на 15 ч. лекции по Методика на обучението по лека атлетика - II част със 

специалност Физическо възпитание и спорт, 1 курс, 2-ри семестър;  

- За водене на 60 ч. лекции по Система на начална спортна подготовка с маг. програма 

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици, 1 курс, 1-ви семестър;  

- За водене на 30 ч. лекции и 30 ч. сем. упр. по Диагностика на спортното развитие в 

училищна възраст с маг. програма Физическо възпитание и спорт за изявени деца и 

ученици, 1 курс, 2-ри семестър.  

 

14) Х. ас. Мария Спасова 

- За водене на 15 ч. пр. упр. по Педагогика на Мария Монтесори - избираема със 

специалност Социална педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4-ти семестър.  

 

15) Х. ас. д-р Валентина Караганова 

- За водене на 8 ч. сем. упр. и 7 ч. практ. упр.  по Пенитенциарна педагогика – 

задължителна със специалност Социална педагогика, задочно обучение, 4 курс, 7-ми 

семестър.  

 

БАЗОВИ ИНСТИТУЦИИ / НАСТАВНИЦИ 

 

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

Предучилищна и начална училищна педагогика, ИЗБИРА БАЗОВИ ИНСТИТУЦИИ И 

БАЗОВИ НАСТАВНИЦИ за учебната 2020/2021 година, както следва: 

 

Второ основно училище „Димитър Благоев” – Благоевград 

1. Вера Георгиева 

2. Милена Ковачева 

3. Ваня Георгиева 

4. Мария Стоилова 

5. Нина Крекманска 

6. Виолина Стойнева 

7. Снежана Попдимитрова 
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8. Камелия Барутчиева 

9. Десислава Стоилова 

10. Дафинка Монева 

11.  Ива Петрова 

 

Шесто СОУ „Иван Вазов” – Благоевград 

1. София Г. Русева 

2. Татяна К. Шопова 

3. Кремена Ив. Драганова 

4. Пенка Тр. Чилева 

5. Василка Ст. Чаушка 

6. Мая Ас. Георгиева 

7. Янка К. Шейтанска 

8. Ненка Н.Малинова 

9. Татяна Ив.  Дафкова 

10. Елена Сот. Илиева 

11. Илонка Б.Батинкова 

12. Лилия Йорданова 

13. Хризантема Петрова 

 

Седмо СОУ „Кузман Шапкарев” – Благоевград 

1. Цветанка Иванова 

2. Милена Тодорова 

3. Светла Манова 

4. Мая Касева 

5. Виолета Стойчева 

6. Мая Иванова 

7. Ралица Чивиева 

8. Василка Таскова 

9. Валентина Ирибозова 

10. Виолета Стоилова 

11. Елена Попниколова 

12.Лилия Стоянова 

13.Екатерина Манова 

 

Осмо СОУ „Арсени Костенцев” – Благоевград 

1. Мариана Ив. Георгиева 
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2. Милена Анг. Бирова 

3. Виолета Радева 

4. Сашка Джаджарова 

5. Радостина Васева 

6. Светла Писарева 

7. Тодорка Велкова 

8. Анна Апостолова 

9. Юлия Ингилизова 

 

Единадесето основно училище „Христо Ботев“ Благоевград 

1.Мария Демиревска 

2.Радка Ризова 

3.Силвия Спасова 

 

Средно училище с изучаване на чужди езици „Климент Охридски“ Благоевград 

1.Ася Миленкова 

ЦДГ 1 

1. Кина Димитрова Вардарева 

2. Симона Юриева Георгиева- Митова 

3. Мария Иванова Джалева 

4. Мария Илиянова Мирчева-Трокова 

5. Димитрина Кирилова Перова 

6. Слава Ванова Самарджиева 

7. Павлина Велева Гюзлиева 

8. Весела Петрова Арабаджиева 

9. Албена Николова Василева 

10. Виолета Кирилова Топалова 

11. Антоанета Иванова Тодорова 

12. Трепка Стоянова Дешева 

13. Даниела Владимирова Пърличкова 

14. Иванка Борисова Тенова 

15. Антоанета Боянова Григорова 

16. Димитрина Бръндева 

17. Стоименка Бонева 

18. Биляна Кантурска 

19. Мария Топалова 

20. Петрана Николова 
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ЦДГ 4 

1. Валентина Герасимова Филипова 

2. Росица Добрева Стаменова-Чимева 

3. Силвия Любенова Зайкова 

4. Виолета Евдокимова Лардева 

5. Роза Ангелова Цонева 

6. Илка Сотирова Гърбева 

7. Теодора Илиева Илиева 

 

ЦДГ 8 

1. Лилия Петрова  Начева 

2. Десислава Петрова Дерлокова 

3. Катя Димитрова Низамова 

4. Весела Багашева 

5. Ивалина Чаушка 

6. Ралица Иванова Солунова 

7. Славка Джаркова 

 

ЦДГ 10 

1. Спаска Владимирова Капитнаска 

2. Елена Костадинова Милушева 

3. Валентина Иванова Жерева 

4. Силвия Милчева Георгиева 

5. Нели Първанова Копек 

6. Антоанета Стефанова Тошева 

7. Юлия Стойчева Илиева 

8. Уляна Димитрова Георгиева 

9. Пепа Цветанова Терзийска 

10. Мария Спасова Владикова 

11. Юлия Георгиева Ваклинска 

12. Ангелина Александрова Пендуркова 

13. Вергиния Георгиева Влахова- Манчева 

14. Виолина Петрова Георгиева 

15. Зарифка Калъчева 

16. Георгица Джельова 

17. Ани Смиленова 
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Детска градина „Детски свят“ 

1.Илияна Христова 

2.Стойка Гошева 

3.Стефака Димитова 

4.Таня Танева 

 

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

Управление на образованието и специална педагогика, ИЗБИРА БАЗОВИ 

ИНСТИТУЦИИ И БАЗОВИ НАСТАВНИЦИ за учебната 2020/2021 година, както 

следва:  

 

За специалност „Специална педагогика“ 

1. Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. 

Благоевград: 

- Магдалена Ковачка – директор; 

- Славчо Бобошевски;  

- Лиляна Станоева;  

- Павлета Веселинова.  

2. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - гр. 

Благоевград:  

- Десислава Радкова – директор;  

- Калинка Спасова;  

- Ваня Аршинкова;  

- Елена Аленова;  

- Катя Мавродиева;  

- Надежда Петрова.  

За магистърска програма „Образователен мениджмънт“ 

1. Регионално управление на образованието - гр. Благоевград  

- Ивайло Златанов – началник; 

- Катя Иванова – старши експерт по информационно осигуряване.  

2. Община Благоевград 

  - инж. д-р Василиса Павлова – заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности.  

3. Второ основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Благоевград 

 -  Милена Василева – директор.  

4. Детска градина № 3 „Детелини“ – гр. Благоевград 

  -  Вр.и.д. Илияна Христова – директор.  
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3.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на катедра 

Социална педагогика, ИЗБИРА БАЗОВИ ИНСТИТУЦИИ И БАЗОВИ НАСТАВНИЦИ 

за учебната 2020/2021 година, както следва:  

 

1. БАЗОВИ ИНСТИТУЦИИ:  

- II основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Благоевград;  

- VIII средно училище „Арсени Костенцев“ – гр. Благоевград;  

- XI основно училище „Христо Ботев“ – гр. Благоевград; 

- Детска градина № 10 „Мак“ – гр. Благоевград; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Благоевград.  

 

2. БАЗОВИ НАСТАВНИЦИ:  

1. Второ ОУ „Димитър Благоев“,  гр. Благоевград : 

- Мария Стоилова – ст. учител; 

- Вера Георгиева – ст. учител; 

- Снежана Попдимитрова – ст. учител.  

       2.   Осмо СУ „Арсени Костенцев,  гр. Благоевград : 

-   Сергей Биров – директор; 

-   Рая Барбулска – зам. директор; 

-   Жулиета Думбанова – педагогически съветник.  

3. Единадесето ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград: 

- Радка Ризова – директор;   

- Луиза Георгиева – педагогически съветник, психолог;  

-          Даниела Мавревска – ст. учител;  

        4. Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр. Благоевград: 

- Христина Николова – ръководител екип ЦСРИ. 

 

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

Теория и методика на физическото възпитание, ИЗБИРА БАЗОВИ ИНСТИТУЦИИ И 

БАЗОВИ НАСТАВНИЦИ за учебната 2020/2021 година, както следва: 

 

1. ЦДГ № 8 „Вечерница“ – Благоевград  

1) Катя Низамова – директор 

2) Лилия Начева 

3) Ивалина Чаушка 

4) Десислава Дерлокова 

5) Весела Багашева 
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2. ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград 

1) Тинка Попова – директор 

2) Николай Наков 

3) Деян Димитров 

 

3. ПМГ „Акад. С. Корольов“ – Благоевград 

1) Николай Каращранов - директор 

2) Антон Гръчки 

3) Йордан Цветанов 

4) Антон Ишев 

5) Александър Ангелов 

 

4. III ОУ „Димитър Талев“ – Благоевград 

1) Михаил Спасов – директор 

2) Румяна Станоева 

3) Борян Керемедчиев 

 

5. VI СУ „Иван Вазов“ – Благоевград 

1) Димитър Арабаджиев – директор 

2) Методи Велев 

 

6. VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград 

1) Лилия Стоянова – директор 

2) Спас Самарджиев 

3) Лидия Христова 

 

7. ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград 

1) Ася Бояджиева-Пенкова – директор 

2) Биляна Дончева 

3) Пепа Николова 

4) Любима Ласкова 

5) Димитър Гальов 

 

8. II ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград 

1) Милена Василева Ковачева – директор 

2) Георги Бойчев 

3) Георги Кордев 
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4) Венцислав Георгиев 

 9.   V СУ „Георги Измирлиев“ 

           1) Мария Котева – директор 

           2) Красимир Айков 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

4.1. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да 

бъде назначена  д-р Валентина Чилева на длъжност „асистент“ по Методика на 

обучението по математика в началните класове, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 643 часа.  
 
4.2. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да 

бъде назначена  д-р Ива Стаменова на длъжност „асистент“ по Методика на обучението 

по български език и литература в началните класове, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 633 часа.  

 

4.3. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да 

бъде назначена д-р Цветомира Иванова на длъжност „асистент“ по Методика на 

обучението по родинознание и природознание в началните класове, на щат за учебната 

2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 634 часа.  

 

4.4. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 

взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да 

бъде назначена д-р Василена Спасова на длъжност „асистент“ по Педагогически теории 

и технологии за овладяване на музикални дейности“, на щат за учебната 2020/2021 

година. 

Приложение:  Норматив – 634 часа.  
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4.5. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Управление на образованието и специална 

педагогика“, взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ да бъде назначена д-р Радослава Топалска на длъжност „асистент“ 

по Информационни технологии в образованието, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 540 часа.  

 

4.6. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Управление на образованието и специална 

педагогика“, взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ да бъде назначена д-р Вяра Цветанова на длъжност „асистент“ по 

Социална педагогика, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 598 часа.  

 

4.7. На основание чл. 71 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Управление на образованието и специална 

педагогика“, взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ да бъде назначена Мария Младенова на длъжност „асистент“ по 

Чужд език, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 450 часа.  

 

4.8. На основание чл. 71, ал. 2 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика, по предложение на катедра „Теория и методика на физическото възпитание, 

взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да 

бъде назначен д-р Янко Руменов на длъжност „асистент“ по Теория и методика на 

физическото възпитание, на щат за учебната 2020/2021 година. 

Приложение:  Норматив – 615 часа.  

 

4.9. На основание чл. 71 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

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

педагогика взе решение да предложи на Ректора на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ да бъдат назначени „асистенти“ за учебната 2020/2021 година, както следва:  

- асистент по Чужд език – ½ щат – норматив 210 ч. 

- асистент по Чужд език – 1 щат – норматив 435 ч.  

- асистент по Теория на възпитанието и дидактика – 1 щат – норматив 599 ч.  
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

5.1. Във връзка с решение на Академичния съвет на Югозападен университет «Неофит 

Рилски» от 27.05.2020 година за закриване на катедра «Педагогика» и създаване на две нови 

структури във факултета – катедра «Управление на образованието и специална педагогика» 

и катедра «Социална педагогика», Факултетният съвет на Факултета по педагогика 

приема докторантите във факултета, при които се сменя първичното звено, да бъдат 

прехвърлени към катедрите, както следва:  

КАТЕДРА 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

 

1. Анастасия Тарара – СО; н. р-л – доц. д-р Даниела Боцева; ДП „Специална 

педагогика (на английски език); Професионално направление – 1.2. Педагогика, 

oбласт на висше образование 1. Педагогически науки;  

2. Василиос Перистеропулос – СО; н. р-л – доц .д-р Мая Сотирова; ДП „Специална 

педагогика“; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на висше 

образование 1. Педагогически науки;  

3. Весела Иванова Божкова – РО; н. р-л – доц. д-р Снежана Попова; ДП Теория на 

възпитанието и дидактика (Социална педагогика); Професионално направление – 

1.2. Педагогика, oбласт на висше образование 1. Педагогически науки;  

4. Дана Барак Харел – СО; н. р-л - проф. д-р Пелагия Терзийска; ДП Специална 

педагогика; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на висше 

образование 1. Педагогически науки;  

5. Елени – Магдалини Панделис Василакаки – РО; н. р-л - доц. д-р Миглена 

Симонска; ДП Специална педагогика; Професионално направление – 1.2. 

Педагогика, oбласт на висше образование 1. Педагогически науки;  

6. Елиау Леви – СО; н. р-л – доц. д-р Даниела Боцева; гл. ас. д-р Марияна Щехова-

Канелова; ДП Управление на образованието; Професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието; oбласт на висше образование 1. 

Педагогически науки;  

7. Кириякос Панайотис Кирицопулос – РО; н. р-л - доц. д-р Димитър Димитров; ДП 

Специална педагогика; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на 

висше образование 1. Педагогически науки;  

 

 

 



 
 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 
                                                                                 Препис-извлечение 

Протокол № 6 / 01.07.2020 година 

 

8. Любка Атанасова – РО; н. р-л - доц. д-р Снежана Попова; ДП Теория на 

възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието); Професионално направление – 

1.2. Педагогика, oбласт на висше образование 1. Педагогически науки;  

9. Мария Костова – РО; н. р-л - проф. д-р Пелагия Терзийска; ДП Специална 

педагогика; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на висше 

образование 1. Педагогически науки;  

10. Меир Давидеско – СО; н. р-л – доц. д-р Красимира Марулевска; ДП Управление на 

образованието; Професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

11. Нектария Делигиани – РО; н. р-л – доц. д-р Емилия Евгениева; ДП Специална 

педагогика; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на висше 

образование 1. Педагогически науки; 

12. Николета Спиридопулу – РО; н. р-л -  проф. д-р Георги Апостолов; ДП Управление 

на образованието; Професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

13. Рут Розенщром – СО; н. р-л - доц. д-р Мая Сотирова; ДП Управление на 

образованието; Професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

14. Фани Коробиля – РО; н. р-л – доц. д-р Емилия Евгениева ; ДП Специална 

педагогика; Професионално направление – 1.2. Педагогика, oбласт на висше 

образование 1. Педагогически науки;  

15. Хилда Нарч – СО; н. р-л - проф. д-р Янка Тоцева; ДП Управление на образованието; 

Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на 

висше образование 1. Педагогически науки;  

16. Християна Хараламбос – СО; н. р-л -  проф. д-р Георги Апостолов; ДП Управление 

на образованието; Професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

17. Шломит Коен – СО; н. р-л -  доц. д-р Йонка Първанова, научен конс. – проф. д. н. 

Ваня Георгиева; ДП Управление на образованието; Професионално направление 1.1. 

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

Педагогически науки; 

18. София Мардик Димитрова - ЗО; н. р-л : проф. д-р Филипова; ДП: Управление на 

образованието“,Професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

19. Амалия Ярмадуру – РО; н. р-л : проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова; ДП: 

Специална педагогика“, Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки; отчислена с право на защита;  
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20. Анастасия Георгиу Кутра – РО; н. р-л : доц. д-р Мая Сотирова; ДП: Специална 

педагогика“, Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; отчислена с право на защита;  

21. Анна Георгиу Хадзикорциу – ЗО; н. р-л : доц. д-р Катя Дионисиева; ДП: Специална 

педагогика; Професионално направление: 1.2. Педагогика,  област на висше 

образование 1. Педагогически науки; отчислена с право на защита;  

22. Димитриос Евангелос Танис- РО; н. р-л : доц. д-р Емилия Евгениева; ДП: 

Специална педагогика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки; отчислен с право на защита;  

23. Константина Наполеон Лили- ЗО; н. р-л : доц. д-р Катя Дионисиева; ДП: 

Специална педагогика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки; отчислена с право на защита;  

24. Мария-Калиопи Атанасиос Харитопулу - РО; н. р-л : проф. д. н. Ваня Георгиева; 

ДП: Специална педагогика; Професионално направление 1.2. Педагогика; област на 

висше образование 1. Педагогически науки; отчислен с право на защита;  

 

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

1. Ива Христова Нанкова – РО; н. р-л: доц. д-р Попкочев; ДП: Управление на 

образованието, Професионално направление: 1.1. Теория и управление на 

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

2. Алиша Съботинова Павлова – ЗО; н. р-л: доц. д-р Попкочев; ДП: Теория на 

възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки; 

3. Рина Коен – СО; н. р-л доц. д-р Попкочев; ДП: Теория на възпитанието и дидактика; 

Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  

4. Мария Георгиева Спасова – РО; н. р-л: доц. д-р Попкочев; ДП: Теория на 

възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки;  

5.  Янка Величкова Рангелова-Мирон – ЗО ; н. р-л: доц. д-р Попкочев; ДП: Теория 

на   възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област 

на висше образование 1. Педагогически науки;  

6. Лилия Атанасова Бояджиева – РО; н- р-л: доц. д-р Емилия Божкова; ДП :Теория 

на възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област 

на висше образование 1. Педагогически науки;  

 



 
 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 
                                                                                 Препис-извлечение 

Протокол № 6 / 01.07.2020 година 
 

7. Елена Григорова Димитрова – СО; н. р-л: доц. д-р Николай Цанков; ДП: Теория на 

възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки;  

8. Рая Стефанова Димитрова – РО; н. р-л доц. д-р Николай Цанков; ДП: Теория на 

възпитанието и дидактика (Социална педагогика); Професионално направление: 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

9. Мирела Николаева Кючукова – РО; н. р-л доц. д-р Веска Гювийска; ДП: Теория на 

възпитанието и дидактика (Философия на образованието; Професионално 

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

10. Ясмин Балум – СО; н. р-л: доц. д-р Веска Гювийска; ДП: Теория на възпитанието и 

дидактика; Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки;  

11. Надежда Атанасова Миленкова – РО; н. р-л проф. д-р Филипова; ДП: История на 

педагогиката и българското образование; Професионално направление: 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; прекъснал; 

12. Гергана Божурска – РО; н. р-л - проф. дпн Георги Иванов; ДП Теория на 

възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика); Професионално направление: 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

13. Амна Абу Рас -  СО; н. р-л доц. д-р Веска Гювийска; ДП Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика); Професионално направление: 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки;  

14. Ева Димитрова Жечева – РО; н. р-л проф. д-р Маргарита Колева; ДП Теория на 

възпитанието и дидактика (Социална педагогика); Професионално направление: 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;  защитил;  

 

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ 

1. Красимира Стоилова Спасова-Анастасова, РО, научен р-л - доц. д-р Лидия 

Цветанова-Чурукова, ДП Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 
Професионално направление: 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  

2. Лилия Георгиева Стоянова, РО, научен р-л - доц. д-р Лидия Цветанова-

Чурукова, ДП Теория на възпитанието и дидактика (дидактика); Професионално 

направление: 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;  

3. Цветелина Петрова Димитрова, РО, научен р-л - доц. д-р Лидия Цветанова-

Чурукова, ДП Теория на възпитанието и дидактика; Професионално направление: 1.2. 

Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки;  
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5.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде зачислена в 

катедра Управление на образованието и специална педагогика Християна Тзану като 

докторант на самостоятелна подготовка на английски език срещу заплащане по докторска 

програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

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

техники за преподаване на английски език като чужд при лица с обучителни 

трудности/Multisensory techniques in teaching English as a foreign language for adults with 

special learning disabilities”; научен ръководител проф. д-р Пелагия Терзийска и научен 

консултант гл. ас. д-р Милена Левунлиева. 

 

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

право на защита Амалия Ярмадуру – докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Специална педагогика, 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 и научен ръководител 

проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова.  

Приложение: Справка от отдел „АНР“ 
 

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

година на обучение (03.07.2019 – 02.07.2020 г.) на Рая Стефанова Димитрова – 

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

дидактика (Социална педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

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

на химерната група като девиантна субкултура с криминогенен потенциал и научен 

ръководител – доц. д-р Николай Цанков.  

 

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

право на защита Рая Стефанова Димитрова – докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 

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

Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Конституиране на химерната група 

като девиантна субкултура с криминогенен потенциал и научен ръководител – доц. д-р 

Николай Цанков, считано от 02.07.2020 година.  

Приложение: Справка от отдел „АНР“ 

 

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

година на обучение (17.03.2019 г. -16.03 .2020 г.) на Елени Магдалини Панделис 

Василакаки – гражданин на Р. Гърция, докторант в редовна форма на обучение по  
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докторска програма Специална педагогика на английски език, професионално направление 

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

дисертационен труд Езиково развитие при деца с множествени нарушения/Language 

development of children with multiple disorders и научен ръководител доц. д-р Миглена 

Симонска. 

 

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

право на защита Елени Магдалини Панделис Василакаки – гражданин на Р. Гърция, 

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 с тема на дисертационен труд „Езиково развитие при деца с  

множествени нарушения/Language development of children with multiple disorders и научен 

ръководител доц. д-р Миглена Симонска. 

Приложение: Справка от отдел „АНР“ 

 

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

година на подготовка (28.04.2019 – 27.04.2020 г.) на Василиос Хараламбос 

Перистеропулос – докторант на самостоятелна подготовка по докторска програма  

Специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Образователни 

стратегии при ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и 

научен ръководител – доц. д-р Мая Сотирова.  
 

5.9. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде отчислен с право 

на защита Василиос Хараламбос Перистеропулос – докторант на самостоятелна 

подготовка по докторска програма Специална педагогика, професионално направление 1.2. 

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

труд Образователни стратегии на ученици със синдром на дефицит на вниманието и 

хиперактивност и научен ръководител доц. д-р Мая Сотирова.  

Приложение: Справка от отдел „АНР“ 

 

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

втората година на подготовка (11.06.2018 – 10.06.2019 г.) на Рут Розенщром – докторант 

на самостоятелна подготовка по докторска програма Управление на образованието, 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше 

образование 1. Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Интегриране на лица с 

висше образование към училищната система след допълнителна педагогическа 

квалификация и научен ръководител – доц. д-р Мая Сотирова.  
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5.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща годишен отчет за 

първата година на подготовка (28.11.2018 – 27.11.2019г.) на Рина Коен – 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: Влияние на педагогическите иновации 

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

научен ръководител – доц. д-р Траян Попкочев, поради непредставен доказателствен 

материал към отчета.   

 

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

втората година на обучение ( 08.01.2019 – 07.01.2020 г.) на Лилиана Василева Гоцева -  

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: Функционалната подготовка на националния отбор по 

ориентиране и научен ръководител проф. д-р Атанас Георгиев.  
 

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

първата година на обучение (17.06.2019 – 11.06.2020 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 народни хора и танци върху 

физическата дееспособност при студенти и научен ръководител доц. д-р Жасмин 

Цанкова.  

 

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

първата година на обучение (17.06.2019 – 11.06.2020 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.  

 

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

първата година на обучение (17.06.2019 – 16.06.2020 г.) на Николай Грозев Господинов - 

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  
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на дисертационен труд: Тренираност и спортна форма на професионалните състезатели 

по баскетбол и научен ръководител доц. д-р Кремка Петрова Станкова.  

 

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

първата година на обучение (17.06.2019 – 16.06.2020 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 спортна подготовка –футбол, в условията на спортните училища и научен 

ръководител доц. д-р Димитър Томов.  
 

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

първата година на обучение (17.06.2019 – 16.06.2020 г.) 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-техническите умения по тенис 

на учениците от първи гимназиален етап (VIII – X клас) и научен ръководител доц. д-р 

Валери Цветков.  

 

5.18. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема заявление за отказ от 

обучение като докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски“, поради лични 

причини, от Габриела Ивова Стойкова-Иванова –докторант в редовна форма на обучение 

по докторска програма Педагогически технологии в детската градина (Педагогически 

технологии за овладяване на родния език), професионално направление 1.2. Педагогика, 

област на висше образование 1. Педагогически науки.  

Приложение: Заявление от докторанта 

 

5.19. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща в катедра Теория и 

методика на физическото възпитание за преразглеждане променената тема на 

дисертационен труд „Кръговият метод в училищното физическо възпитание 

(същност и модели на приложение)“ 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.  

 

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

третата година на обучение (03.07.2019 – 02.07.2020 г.) на Полина Георгиева Таскова -  

 



 

 
 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 
                                                                                 Препис-извлечение 

Протокол № 6 / 01.07.2020 година 
 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Методика на обучението в 

началните класове (Методика на обучението по български език и литература), 

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

Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Формиране на умения за четене с 

разбиране у учениците в начална училищна възраст и научен ръководител доц. д-р Мая 

Сотирова.  

 

5.21. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде удължен срока 

на докторантурата с 1 (една) година на Полина Георгиева Таскова - докторант в редовна 

форма на обучение по докторска програма Методика на обучението в началните класове 

(Методика на обучението по български език и литература), професионално направление 1.2. 

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

труд: Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в начална училищна възраст 

и научен ръководител доц. д-р Мая Сотирова. 

Приложение: Заявление от докторанта 
 

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

третата година на обучение (03.07.2019 – 02.07.2020 г.) на Мария Андонова Георгиева - 

докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Педагогически технологии 

в детската градина (Педагогически технологии за опознаване на околната действителност),  

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

Педагогически науки; тема на дисертационен труд: Ролята на детската субкултура в  

социалното пространство на детската група и научен ръководител проф. д-р Маргарита 

Колева.  

 

5.23. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да бъде удължен срока 

на докторантурата с 1 (една) година на Мария Андонова Георгиева - докторант в редовна 

форма на обучение по докторска програма Педагогически технологии в детската градина 

(Педагогически технологии за опознаване на околната действителност), професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки; тема на 

дисертационен труд: Ролята на детската субкултура в социалното пространство на 

детската група и научен ръководител проф. д-р Маргарита Колева. 

Приложение: Заявление от докторанта 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

6.1. Във връзка с решение на Академичния съвет на Югозападен университет «Неофит 

Рилски» от 27.05.2020 година за закриване на катедра «Педагогика» и създаване на две нови 

структури във факултета – катедра «Управление на образованието и специална педагогика»  
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и катедра «Социална педагогика», Факултетният съвет на Факултета по педагогика 

приема разпределение на специалностите, магистърските програми и докторските 

програми в новите структури, както следва:  

 

1)КАТЕДРА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СПЕЦИАЛНА 

ПЕДАГОГИКА 

 

ОКС-БАКАЛАВЪР 

1. Специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“ (Редовна форма на 

обучение) 

2. Специалност „Специална педагогика“ (Редовна форма на обучение) 

3.   Специалност „Специална педагогика“ (Задочна форма на обучение) 

 

ОКС-МАГИСТЪР 

1. Магистърска програма „Образователен мениджмънт“ (на български език) 

2. Магистърска програма „Образователен мениджмънт“ (на английски език) 

3. Магистърска програма „Образователен мениджмънт“ (дистанционно обучение) 

4. Магистърска програма „Специална педагогика“ (на български език) 

5. Магистърска програма „Специална педагогика“ (на английски език) 

6. Магистърска програма „Социално-педагогическа превенция и консултиране“ 

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

Професионално направление 1.1.Теория и управление на образованието 

Докторска програма „Управление на образованието“ 

 

Професионално направление 1.2.Педагогика 

1. Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ 

2. Докторска програма „Специална педагогика“ 

 

2) КАТЕДРА СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 

 

ОКС-БАКАЛАВЪР 

1. Специалност „Социална педагогика“ (Редовна форма на обучение)  

2. Специалност „Социална педагогика“ (Задочна форма на обучение)  
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ОКС-МАГИСТЪР  

Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“ 

 

Придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ (СДК) 

1. Придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“ и „учител 

по…“  

2. Придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител в група за 

целодневна организация на учебния ден (1-4 клас)“  

 

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ 

Професионално направление 1.2.Педагогика 

1. Докторска програма „История на педагогиката и българското образование“ 

2. Докторска програма „Социална педагогика“ 

 

6.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, утвърждава курсовите 

ръководители по курсове и специалности в катедра Управление на образованието и 

специална педагогика за учебната 2020/2021 година, както следва:  
 

ОКС БАКАЛАВЪР 

 Специалност Специална педагогика – редовна форма на обучение 

I курс – ас. Мария Младенова 

II курс – ас. д-р Вяра Цветанова 

III курс – гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

IV курс – проф. д-р Пелагия Терзийска 

 Специалност Специална педагогика – задочна форма на обучение 

I курс – доц. д-р Мая Сотирова 

II курс – доц. д-р Даниела Боцева 

III курс – ас. д-р Радослава Топалска 

IV курс – ас. Мария Младенова 

 Специалност Педагогика и образователен мениджмънт  

II курс – доц. д-р Снежана Попова 

III курс – ас. д-р Радослава Топалска 

IV курс – ас. д-р Вяра Цветанова 
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ОКС МАГИСТЪР 

 Образователен мениджмънт (на български и на английски език) – редовна и 

задочна форма на обучение – гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 

 Образователен мениджмънт  - дистанционна форма на обучение – проф. д-р Янка 

Тоцева 

 Специална педагогика (на български и на английски език) – проф. д-р Пелагия 

Терзийска 

 Социално-педагогическа превенция и консултиране - доц. д-р Снежана Попова 

 

6.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, утвърждава курсовите 

ръководители по курсове и специалности в катедра Социална педагогика за учебната 

2020/2021 година, както следва:  

ОКС БАКАЛАВЪР 

 Специалност Социална педагогика - редовна форма на обучение 

I курс – доц. д-р Веска Гювийска 

II курс – доц. д-р Юлиана Ковачка 

III курс – доц. д-р Юлиана Ковачка 

IV курс – доц. д-р Юлиана Ковачка 

 

 Специалност Социална педагогика - задочна форма на обучение 

I курс – доц. д-р Николай Цанков 

II курс – доц. д-р Юлиана Ковачка 

III курс – доц. д-р Емилия Божкова 

IV курс – доц. д-р Светлана Николаева 

 

ОКС МАГИСТЪР 

 Педагогика за надарени деца – доц. д-р Веска Гювийска 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 „Учител“ и „Учител по …   - доц. д-р Юлиана Ковачка 

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

д-р Николай Цанков 

 

    ОНС ДОКТОР 

 Докторска програма История на педагогиката и българското образование – доц. д-р 

Светлана Николаева 

 Докторска програма Социална педагогика – доц. д-р Юлиана Ковачка 
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6.4. В изпълнение на препоръките на Отдела по качеството от проведения Вътрешен 

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

да бъдат определени следните комисии:  

1) По оценяване на учебен курс и преподавател 

Комисия:  

Председател: доц. д-р Ицка Дерижан 

Членове:        доц. д-р Красимира Марулевска 

                       доц. д-р Анастасия Пашова 

                       ас. д-р Валентина Чилева 

 

1.1) Комисията ще оцени учебни курсове:  

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

Стоименова;  
 

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

Дерменджиева;  

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

 

1.2 ) Комисията ще оцени преподавателите:  
 

- Проф. д-р Гергана Дянкова;  

- Доц. д-р Блага Джорова; 

- Ас. д-р Василена Спасова.  

 

2) По оценяване на специалност: 
 

Комисия за оценяване на магистърска програма „Интеркултурно образование“ – срок на 

обучение – 2 семестъра:  

 

Председател: доц. д-р Мариана Балабанова 

Членове:        доц. д-р Анастасия Пашова 

                       ас. д-р Ива Стаменова 

                       ас. д-р Цветомира Иванова 

 

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

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

утвърждаване от Академичен съвет учебни планове и квалификационни характеристики по 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Образователен  
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мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието,  

редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение - 2 семестъра и 4 семестъра, 

актуализирани в съответствие с препоръка на Постоянната комисия по педагогически 

науки и социални дейности на НАОА: В учебните планове на магистърската програма 

Образователен мениджмънт да бъде включена преддипломна управленска практика в 

последния семестър за редовна и задочна форма на обучение.  

 

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

 


