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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

1.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализиране на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Предучилищна и начална 

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

 

1. Доц. д-р Ицка Дерижан  

- по дисциплината Методология и методи на педагогическите изследвания – 15 часа лекции 

със специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика 

и Специална педагогика (слят поток), задочна форма на обучение, 2 курс, 4-ти семестър;  

- по дисциплината Методология и методи на педагогическите изследвания – 30 часа лекции 

със специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, 

Специална педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна 

педагогика и чужд език и Педагогика и образователен мениджмънт (слят поток), редовна 

форма на обучение, 2 курс, 4-ти семестър.  

 

2. Доц. д-р Красимира Марулевска 

- по дисциплината Начална училищна педагогика – 8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр. със 

специалност Специална педагогика, задочна форма на обучение, 2 курс, 3-ти семестър; 

- по дисциплината Начална училищна педагогика – 8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр. със 

специалност Социална педагогика, задочна форма на обучение, 2 курс, 3-ти семестър; 

 

3. Гл. ас. д-р Цветомира Иванова  

- по дисциплината Начална училищна педагогика – 15 ч. сем. упр. + 15 ч. практ. упр. със 

специалностите Специална педагогика, Социална педагогика и Педагогика и образователен 

мениджмънт, редовна форма на обучение, 2 курс, 3-ти семестър; 

 

1.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализиране на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Социална педагогика за 

учебната 2020/2021 година, както следва:  

 

1. Доц. д-р Светлана Николаева  

- по дисциплината Практикум „Работа с неправителствени организации“ – 45 ч. практ. упр. 

със специалност Социална педагогика, редовна форма на обучение, 3 курс, 5-ти семестър.  

 

2. Доц. д-р Юлиана Ковачка 

- по дисциплината „Социално-педагогическа работа с лица със зависимо и агресивно 

поведение – 15 ч. лекции със специалност Социална педагогика, задочна форма на 

обучение, 4-курс, 7-ми семестър; 

 

3. Ас. Любка Атанасова  



 
 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

  
                                                                                 Препис-извлечение 

Протокол № 8 / 10.09.2020 година 
 

 

- по дисциплината „Педагогика I част/ Теория на възпитанието“ – 15 ч. сем .упр. +45 практ. 

упр. със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, редовна форма на 

обучение, 1 курс, 1-ви семестър; 

-  по дисциплината „Педагогика I част/ Теория на възпитанието“ – 15 ч. практ. упр. със 

специалност Предучилищна педагогика и чужд език, редовна форма на обучение, 1 курс, 1-

ви семестър; 

-  по дисциплината „Педагогика I част/ Теория на възпитанието“ – 15 ч. практ. упр. със 

специалност Начална училищна педагогика и чужд език, редовна форма на обучение, 1 

курс, 1-ви семестър; 

 

1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализиране на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра Управление на 

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

 

1 . Гл. ас. д-р Мариана Шехова-Канелова 

- по дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания“ – 24 ч. сем. 

упр. + 21 ч. практ. упр. със специалностите Специална педагогика, Социална педагогика и 

Предучилищна и начална училищна педагогика, задочна форма на обучение, 2 курс, 4-ти 

семестър;  

- по дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания“ – 75 ч. сем. 

упр. + 105 ч. практ. упр. със специалностите Специална педагогика, Социална педагогика 

и Предучилищна и начална училищна педагогика, редовна форма на обучение, 2 курс, 4-ти 

семестър.  

 

2. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 

- по дисциплината Чужд език – 30 ч. практ. упр. със специалност Социална педагогика, 

Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд 

език, Предучилищна педагогика и чужд език, редовна форма на обучение – инд. План, 2 

курс, 3-ти семестър.  

 

3. Ас. д-р Вяра Цветанова  

- по дисциплината „Социално-педагогическа работа с лица със зависимо и агресивно 

поведение – 8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр. със специалност Социална педагогика, задочна 

форма на обучение, 4-курс, 7-ми семестър; 

 

- по дисциплината „Социално-педагогическа работа с лица със зависимо и агресивно 

поведение – 15 ч. сем. упр. + 15ч. практ. упр. със специалност Социална педагогика, 

редовна форма на обучение, 4-курс, 7-ми семестър; 

 

-по дисциплината „Социално-педагогическо консултиране“ – 15 ч. сем упр. със 

специалност Социална педагогика, редовна форма на обучение, 3 курс, 5-ти семестър;  
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-по дисциплината „Социална педагогика“ – 15 ч. практ. упр. със специалност Начална 

училищна педагогика и чужд език (2-ра подгрупа), редовна форма на обучение, 2 курс, 3-

ти семестър;  

 

-по дисциплината „Социална педагогика“ – 15 ч. практ. упр. със специалност 

Предучилищна педагогика и чужд език (2-ра подгрупа), редовна форма на обучение, 2 курс, 

3-ти семестър.  

 

4. Ас. Мария Младенова  

- по дисциплината „Чужд език‘ – 120 ч. практ. упр. със специалност Физическо възпитание 

и спорт, редовна форма на обучение, 1 курс, 2-ри семестър.  

 

5. Ас. д-р Радослава Топалска 

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

в дигитална среда“ – 60 ч. практ. упр. със специалност Физическо възпитание и спорт, 

редовна форма на обучение, 3 курс, 5-ти семестър.  

 

 

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

 

Председател: доц. д-р Красимира Марулевска 

Членове:        гл. ас. д-р Илия Канелов 

                       доц. д-р Даниела Боцева 

 

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

възлага лекционен курс на ас. д-р Вяра Цветанова:  

- по дисциплината „Социално-педагогическа работа с лица със зависимо и агресивно 

поведение – 30 ч. лекции със специалност Социална педагогика, редовна форма на 

обучение, 4-курс, 7-ми семестър.  

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика по предложение на катедра 

„Социална педагогика“ и катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

приема :  

Поради навършване на пенсионна възраст на доц. д-р Траян Попкочев и гл. ас. д-р Славейка 

Златева и поради прекратяване трудовия договор на доц. д-р Николай Цанков, студентите с 
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невзети изпити  да бъдат изпитвани от следните преподаватели по дисциплини, както 

следва: 

№ Дисциплина ОКС Изпитващ 

преподавател 

1 Педагогика I част / Теория на 

възпитанието  

БАКАЛАВЪР Доц. д-р 

Снежана Попова  

2 Педагогика II част / Дидактика БАКАЛАВЪР Доц. д.н. Лидия 

Цветанова-

Чурукова  

3 Информационни и 

комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална 

среда 

БАКАЛАВЪР Ас. д-р 

Радослава 

Топалска 

 

4 Педагогическа социология БАКАЛАВЪР Доц. д-р Юлиана 

Ковачка  

5 Социална педагогика БАКАЛАВЪР Доц. д-р Юлиана 

Ковачка  

6 Методология и методи на 

педагогическите изследвания 

БАКАЛАВЪР Доц. д-р Ицка 

Дерижан  

7 Теории за социализация и 

ресоциализация 

БАКАЛАВЪР Доц. д-р Веска 

Гювийска  

8 Социално-педагогическа 

диагностика 

БАКАЛАВЪР Доц. д-р Юлиана 

Ковачка  

 

9 Социално развитие на детето  БАКАЛАВЪР Ас. д-р Вяра 

Цветанова  

10 Педагогически теории и 

технологии за игрово 

взаимодействие 

БАКАЛАВЪР  

И МАГИСТЪР 

(Предучилищна 

педагогика) 

Доц. д-р Ицка 

Дерижан  
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 11 Типови игрови технологии за 

детската градина и началното 

училище  

МАГИСТЪР 

(Предучилищна 

и начална 

училищна 

педагогика) 

Доц. д-р Ицка 

Дерижан  

 

12 Информационни и 

комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална 

среда  

МАГИСТЪР 

(Предучилищна 

педагогика, 

Начална 

училищна 

педагогика, 

Специална 

педагогика) 

Проф. д-р 

Даниела 

Тупарова  

13 Педагогика БАКАЛАВЪР  

(Физическо 

възпитание и 

спорт) 

Доц. д-р 

Снежана Попова 

14 Педагогика  МАГИСТЪР 

(Предучилищна 

педагогика и 

Начална 

училищна 

педагогика) 

Доц. д.н. Лидия 

Цветанова-

Чурукова 

15 Игри и творчество МАГИСТЪР  

(Педагогика за 

надарени деца) 

Доц. д-р Ицка 

Дерижан 

16 Мениджмънт на детските 

заведения 

МАГИСТЪР 

(Предучилищна 

педагогика) 

Доц. д-р Блага 

Джорова 

17 Трудотерапия и игротерапия БАКАЛАВЪР Доц. д-р Емилия 

Божкова 
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18 Чужд език БАКАЛАВЪР Ас. Мария 

Младенова  

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

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

Управление на образованието и специална педагогика, приема да бъде направена 

еднократна промяна в учебния план на специалност „Педагогика и образователен 

мениджмънт“, като дисциплината „Правни основи на образованието“ във втори курс, от 

трети семестър да се чете в четвърти семестър слят поток със специалностите 

Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд 

език, Предучилищна педагогика и чужд език, Социална педагогика и Специална 

педагогика. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

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

обучение на Християна Тзану - 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. 

 

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

втората година на обучение (04.06.2019 – 03.06.2020 година) на София Мардик 

Димитрова – докторант в задочна форма на обучение по докторска програма Управление 

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

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

„Програмната система в детската градина: проблеми и технологии на управление“ и 

научен ръководител проф. д-р Невена Филипова.  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема и предлага на членовете 

на Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за 

утвърждаване  
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У К А З А Н И Е 

 

За организацията и провеждането на учебните занятия 

за студентите от ОКС „Бакалавър“- редовна форма на обучение 

и ОКС „Магистър“ – 1 курс 

през учебната 2020/2021 година: 

 

 

Обучението да се проведе по утвърдения график на Ректора за учебната 2020-2021 

година, както следва: 

 

1. За студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, ОКС-бакалавър, 

редовно обучение, 1 курс по всички специалности – от 1 до 30 октомври – присъствено, 

след 30 октомври – от дистанция чрез използване на електронната платформа 

Blackboard.   

В случай, че не се осигурят лекционни зали, 1 курс – само първите 2 седмици – 

присъствено, след това от дистанция чрез използване на електронната платформа 

Blackboard.  

 

2. За студентите от професионално направление 1.2. Педагогика, ОКС-бакалавър, 

редовно обучение, 2, 3 и 4 курс по всички специалности – от 1 до 16 октомври – 

присъствено, след 16 октомври – от дистанция чрез използване на електронната 

платформа Blackboard.   

В случай, че не се осигурят лекционни зали, 2, 3, 4 курс –обучението да се провежда от 

дистанция чрез използване на електронната платформа Blackboard.  

 

3. За студентите от специалност „Физическо възпитание и спорт“, ОКС-бакалавър, 

редовно обучение, 1, 2 ,3 и 4 курс – от 1 до 30 октомври – присъствено, след 30 

октомври: 

1 курс - присъствено 

За 2, 3 и 4 курс –  

- Лекциите и семинарните упражнения – от дистанция чрез използване на 

електронната платформа Blackboard.  

-  Практическите упражнения и хоспетирането – присъствено. 

Като втори вариант за студентите 1 курс – само първите 2 седмици (от 01 до 15 

октомври) присъствено, след 15 октомври – лекциите и семинарите – от дистанция 

чрез използване на електронната платформа Blackboard, практическите упражнения 

и хоспетирането – присъствено през целия семестър. 

2,3 и 4 курс – само първите 2 седмици (от 01 до 15 октомври) присъствено, след 15 

октомвруи от дистанция за лекции и семинари, практическите упражнения и 

хоспетирането – присъствено през целия семестър. 
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4. За студентите от ОКС-магистър, редовно и задочно обучение по всички 

специалности – в петък, събота и неделя – присъствено. За чуждестранните студенти 

присъствено само 1-та седмица, след това – от дистанция чрез използване на 

електронната платформа Blackboard.   

 

5.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема студентите да се 

записват в по-горен курс на обучение с до 5 невзети изпита.  

 

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

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Факултетният съвет приема и предлага на 

Ректора да бъде назначен на академичната длъжност „асистент“ на срочен трудов 

договор в катедра „Управление на образованието и специална педагогика“ Асен Стефанов 

Балабанов – на ½ щат по чужд език с годишна натовареност от 270 часа. 

Приложение: Норматив  

 

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

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Факултетният съвет приема и предлага на 

Ректора да бъде назначен на академичната длъжност „асистент“ на срочен трудов 

договор в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Мирослав Кирилов 

Терзийски – на ½ щат по чужд език с годишна натовареност от 240 часа. 

Приложение: Норматив 

 

5.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика, по предложение на Декана, 

приема разпределение на работните места на Академичния състав, както следва:  

 

 Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" 

1 Проф. дн Елка Янакиева 1409   

2 Доц. д-р Янка Стоименовa 1422   

3 Доц. д-р Мариана Балабанова 1409   

4 Доц. д-р Веска Вардарева 1326   

5 Доц. д-р Ицка Дерижан 1447   

6 Проф. д-р Гергана Дянкова 1326   

7 Доц. д-р Красимира Марулевска 1421   

8 Доц. д-р София Дерменджиева 1326   

9 Доц. д-р Анастасия Пашова 1326   
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10 Доц. дн Лидия Цветанова-Чурукова 1420   

11 Доц. д-р Блага Джорова 1447   

12 Гл. ас. д-р Цветомира Иванова 1422   

13 Гл. ас. д-р Валентина Чилева 1422   

14 Гл. ас. д-р Ива Стаменова 1422   

15 Ас. д-р Василена Спасова 1447   

 Катедра "Управление на образованието и специална педагогика" 

1 Проф. д-р Пелагия Терзийска 1417 Р-л Катедра 

2 Проф. д-р Янка Тоцева    ½ щат 1421   

3 Доц. д-р Снежана Попова 1419   

4 Доц. д-р Мая Сотирова 1420   

5 Доц. д-р Даниела Боцева 1514   

6 Гл. ас. д-р Милена Левунлиева 1419   

7 Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 1514   

8 Гл. ас. д-р  Светослава Съева    

9 Ас. д-р Радослава Топалска 1447   

10 Ас. д-р Вяра Цветанова 1420   

11 Ас. Мария Младенова    1420   

 Катедра „Социална педагогика“ 

1 Доц. д-р Юлиана Ковачка 1423 Р-л Катедра 

2 Доц. д-р Веска Гювийска 1421   

3 Доц. д-р Емилия Божкова 1514   

4 Доц. д-р Светлана Николаева 1421   

5 Ас. д-р  Мариана Гоцева 1419   

6 Ас. Любка Атанасова 1419   

 Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" 

1 Доц. д-р Даниела Томова 1512   
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2 Проф. д-р Васил Жечев 1511   

3 Доц. д-р Валери Цветков 1511   

4 Доц. д-р Кремка Петрова 1510   

5 Гл. ас. д-р Невяна Докова 1506   

6 Гл. ас. д-р Стефан Кинов 1506   

7 Гл. ас. д-р Илия Канелов 1512   

8 Гл. ас. д-р Янко Руменов 1510   

 

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

„Теория и методика на физическото възпитание“ приема през учебната 2020/2021  да 

не бъде осъществяван прием в магистърска програма „Спортна анимация“.  

- Мотивът за предложението е препоръка на Постоянната комисия по педагогически науки 

и социални дейности на НАОА : Наименованията, учебните планове и квалификационните 

характеристики на магистърските програми „Кариерно развитие и предприемачество“ 

и „Спортна анимация“ да се приведат в съответствие със спецификата на 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

 

 

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


