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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. ФС приема препис-извлечение от протокол № 6 / 29.05.2019 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1. На основание § 5 ал.3 от Допълнителните разпоредби на Вътрешните правила за развитие
на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” и във връзка с Протокол № 8 / 11.06.2019 г.
на Университетската комисия по необходимост в ЮЗУ „Неофит Рилски“, определена със
Заповед на ректора №1055 от 06.06.2019 г., Факултетния съвет на Факултета по педагогика
предлага на Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да се обявят
конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:
1. „Доцент“ по професионално направление 1.2 Педагогика/Теория на възпитанието и
дидактика (Социална педагогика) – един брой.
2. „Доцент“ по професионално направление 1.2 Педагогика/История на педагогиката и
българското образование – един брой.
3. „Професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика/Педагогически технологии
(Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности) – един брой.
4. „Професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика/Специална педагогика – един
брой.
5. „Доцент“ по професионално направление 1.2 Педагогика/ Педагогически технологии за
опознаване на околния свят – един брой.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
3.1. ФС приема стратегия за развитие на професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по … (Физическо възпитание и спорт)
Приложение към протокола
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
4.1. ФС приема разпределение на годишната учебна натовареност за учебна 2019/2020
година на преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Приложение към протокола
4.2. ФС не приема разпределение на годишната учебна натовареност за учебна 2019/2020
година на преподавателите от катедра „Педагогика“
Приложение към протокола
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5.1. ФС избира като гост-преподавател (на хонорар), от катедра „Предучилищна и
начална училищна педагогика“:
1. Доц. д-р Нино Михайлов за водене на лекционни курсове по :
- Методика на обучението по родинознание и природознание със специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, 4 курс, 7-ми семестър –
15 ч. лекции
- Методика на обучението по родинознание и природознание със специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд
език, редовно обучение, 3 курс, 5-ти семестър – 30 ч. лекции
5.2. ФС избира като хонорувани преподаватели от катедра „Предучилищна и начална
училищна педагогика“, както следва:
1. Виктория Атанасова Велева за водене на 8 ч. семинарни упр. и 7 ч. практически
упр. по Предучилищна педагогика със специалност Предучилищна и начална
училищна педагогика, задочно обучение, 2 курс, 3-ти семестър
2. Илия Стойчев Ласин- Бръчков за водене на 2 гр. по 45 ч. практически упр. по
Актьорски тренинг за учители със специалност Начална училищна педагогика и
чужд език, редовно обучение, 3 курс, 6-ти семестър
3. Бисерка Ангелова за водене на 30 ч. семинарни упр. по Детска театрализирана
игра със специалност Предучилищна педагогика и чужд език, редовно обучение, 2
курс, 4-ти семестър
4. Мария Георгиева за водене на 8 ч. семинарни упр. и 7 ч. практически упр. по
Предучлищна педагогика със специалност Социална педагогика, задочно обучение,
2 курс, 3-ти семестър и 8 ч. семинарни упражнения и 7 ч. практически упр. по
Предучилищна педагогика със специалност Специална педагогика, задочно
обучение, 2 курс, 3-ти семестър
5.3. ФС избира следните хонорувани преподаватели-асистенти от катедра „Педагогика“:
1. Х. ас. Славчо Бобошевски за водене на 15 ч. семинарни упр. (5 групи) по Специална
педагогика със специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика,
Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език,
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална и Специална педагогика, редовно
обучение, 3-ти семестър ;
за водене на 15 ч. сем. упр. по Приобщаващо образование със специалност Специална
педагогика, редовно обучение, 4-ти семестър;
за водене на 8 ч. семинарни упр. ( 2 групи) и 7 ч. практически упр. ( 2 групи) по Специална
педагогика със специалност Социална педагогика, задочно обучение, 3-ти семестър
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за водене на 15 ч. семинарни упр. ( 2 групи) и 15 ч. практически упр. ( 2 групи) по
Специална педагогика със специалност Специална педагогика, задочно обучение, 3-ти
семестър
за водене на 15 ч. семинарни упр. и 15 ч. практически упр. по Педагогика на лица с
интелектуална недостатъчност със специалност Специална педагогика, редовно
обучение, 5-ти семестър
за водене на 7 ч. семинарни упр. по Приобщаващо образование със специалност Специална
педагогика, задочно обучение, 6-ти семестър
2. 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,
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална и Специална педагогика, редовно
обучение, 3-ти семестър;
за водене на 7 ч. практически упр. и 8 ч. семинарни упр. по Специална педагогика със
специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, 3-ти
семестър
за водене на 7 ч. практически упр. и 7 ч. семинарни упр. по Педагогика на лица с
интелектуална недостатъчност със специалност Специална педагогика, задочно
обучение, 5-ти семестър
за водене на 15 ч. практически упр. и 15 ч. семинарни упр. по Интегрирано обучение на
деца със СОП със специалност Специална педагогика, редовно обучение, 6-ти семестър
за водене на 7 ч. практически упр. и 8 ч. семинарни упр. по Интегрирано обучение на деца
със СОП със специалност Специална педагогика, задочно обучение, 6-ти семестър
за водене на 15 ч. практически упр. и 15 ч. семинарни упр. по Методика на обучението
по родинознание и природознание на деца със СОП със специалност Специална педагогика,
редовно обучение, 6-ти семестър
за водене на 7 ч. практически упр. и 8 ч. семинарни упр. по Методика на обучението по
родинознание и природознание на деца със СОП със Специална педагогика, задочно
обучение, 6-ти семестър
за водене на 7 ч. практически упр. и 8 ч. семинарни упр. по Алтернативни подходи в
корекционно-рехабилитационния процес при деца със СОП със Специална педагогика,
задочно обучение, 5-ти семестър
3. Х ас. д-р Валентина Караганова за водене на 15 ч. практически упр. и 15 ч. семинарни
упр. по Пенитенциарна педагогика със Социална педагогика, редовно обучение, 7-ти
семестър;
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4. Х. ас. Мирела Кючукова за водене на 15 ч. семинарни упр. (2 групи) по Философия на
образованието със специалност Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна
педагогика и чужд език, Педагогика и образователен мениджмънт и Специална педагогика,
редовно обучение, 4-ти семестър;
за водене на 30 ч. семинарни упр. по Философия на образованието със специалност
Социална педагогика, редовно обучение, 4-ти семестър;
5.
х.
ас.
Рая
Димитрова
(
за
изпълнение
на
педагогическата
дейност/преподавателската натовареност като докторант) за водене на 15 ч.
семинарни упр. и 15 ч. практически упр. по Социално-педагогическа работа с лица със
зависимо и агресивно поведение със специалност Социална педагогика, редовно обучение,
7-ми семестър;
6.
х.
ас.
Гергана
Божурска
(за
изпълнение
на
педагогическата
дейност/преподавателската натовареност като докторант) за водене на 30 ч.
семинарни упр. по Педагогика със специалност Физическо възпитание и спорт, редовно
обучение, 1-ви семестър
7. х. ас. Ива Нанкова ( за изпълнение на педагогическата дейност/преподавателската
натовареност като докторант) за водене на 15 ч. семинарни упр. и 15 ч. практически
упр. по Педагогическа социология със специалност Педагогика и образователен
мениджмънт, Социална и специална педагогика, редовно обучение, 2-ри семестър
5.4. На основание чл.71 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав
на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ФС приема предложение от катедра „Педагогика“ за
назначаване на следните преподаватели на академичната длъжност „Асистент“:
1. ас. д-р Радослава Топалска 1.2. Педагогика
2. ас. д-р Вяра Цветанова – 1.2. Педагогика
3. ас. Янка Рангелова –Мирон – 1.2. Педагогика
4. ас. Елена Кондева-чужд език
5. ас. Мария Младенова ( ½ щат –зимен семестър, цял щат от летен семестър) – чужд език
6. ас. Лилия Бояджиева – чужд език
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5.5. Във връзка с препоръките на НАОА за акредитиране на професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието ФС приема предложение на
катедра „Педагогика“ да бъде назначена на ½ щат за учебната 2019/2020 година на
академичната длъжност „Професор“ по професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието проф. д-р Янка Русева Тоцева.
Приложение: Автобиография на проф. д-р Янка Тоцева
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
6.1. ФС избира базови институции и базови учители/наставници за обезпечаване на
практическото обучение (във всичките му форми) на студентите от катедра „Педагогика“
за учебната 2019/2020 г., както следва:
1. Второ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград :
- Димитър Манчев - директор
- Вера Георгиева – ст. учител
- Нина Крекманска – ст. учител
- Снежана Попдимитрова – ст. учител
- Мария Стоилова – ст. учител
2. Осмо СУ „Арсени Костенцев, гр. Благоевград :
- Сергей Биров – директор
- Рая Барбулска – зам. директор
- Юлия Ингилизова - гл. учител
- Мариана Георгиева – ст. учител
- Тодорка Велкова – ст. учител
- Красимира Николова – ст. учител
- Светла Писарева – ст. учител
- Жулиета Дунбанова – педагогически съветник
3. Единадесето ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград:
- Радка Ризова – директор
- Емилия Бачева – ст. учител
- Емилия Спириева – ст. учител
- Силвия Спасова – ст. учител начален етап
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4.

5.

6.

7.

- Екатерина Николова – ст. учител
- Луиза Георгиева – педагогически съветник, психолог
Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“, гр.
Благоевград:
- Магдалена Ковачка – директор
- Славчо Бобошевски
- Лиляна Станоева
- Павлета Веселинова
Ресурсен център гр. Благоевград:
- Десислава Радкова – директор
- Калинка Спасова
- Ваня Аршинкова
- Елена Аленова
- Катя Мавродиева
- Надежда Петрова
Община Благоевград:
- Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр. Благоевград –
Христина Николова – ръководител екип ЦСРИ
- Областен съвет по наркотични вещества, гр. Благоевград – д-р Теменужка
Любенова – председател ОбСНВ
- Областен екип по приемна грижа, гр. Благоевград – Йорданка Шопова –
началник ОЕПР
РУО гр. Благоевград
- Ивайло Златанов – началник

6.2. ФС избира базови институции и базови учители/наставници от катедра „ТМФВ“ за
учебната 2019/2020 г., както следва:
1. ЦДГ № 8 „Вечерница“ – Благоевград
1) Славка Джаркова – директор
2) Лилия Начева
3) Мариана Губерова
4) Ивалина Чаушка
5) Десислава Дерлокова
6) Катя Низамова
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7) Весела Багашева
ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград
1) Тинка Попова – директор
2) Николай Наков
3) Деян Димитров
ПМГ „Акад. С. Корольов“ – Благоевград
1) Николай Каращранов - директор
2) Антон Гръчки
3) Йордан Цветанов
4) Антон Ишев
III ОУ „Димитър Талев“ – Благоевград
1) Михаил Спасов – директор
2) Румяна Станоева
3) Борян Керемедчиев
VI СУ „Иван Вазов“ – Благоевград
1) Димитър Арабаджиев – директор
2) Методи Велев
3) Антон Стоилов
VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград
1) Лилия Стоянова – директор
2) Спас Самарджиев
3) Лидия Христова
ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград
1) Ася Бояджиева-Пенкова – директор
2) Биляна Дончева
3) Пепа Николова
4) Любима Ласкова
5) Димитър Гальов
II ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград
1) Христо Манчев – директор
2) Венцислав Георгиев
3) Георги Бойчев
4) Георги Кордев
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6.3. ФС избира базови детски учители и базови начални учители от катедра
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ за учебната 2019/2020 г., както
следва:
Второ основно училище „Димитър Благоев” – Благоевград
1. Вера Георгиева
2. Екатерина Христова
3. Милена Ковачева
4. Ваня Георгиева
5. Мария Стоилова
6. Нина Крекманска
7. Виолина Стойнева
8. Снежана Попдимитрова
9. Камелия Барутчиева
10. Десислава Стоилова
11. Дафинка Монева
12. 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
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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
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. Дафинка Атанасова Михайлова
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4. Мария Иванова Джалева
5. Мария Илиянова Мирчева-Трокова
6. Димитрина Кирилова Перова
7. Слава Ванова Самарджиева
8. Павлина Велева Гюзлиева
9. Весела Петрова Арабаджиева
10. Албена Николова Василева
11. Виолета Кирилова Топалова
12. Антоанета Иванова Тодорова
13. Трепка Стоянова Дешева
14. Даниела Владимирова Пърличкова
15. Иванка Борисова Тенова
16. Антоанета Боянова Григорова
17. Димитрина Бръндева
18. Стоименка Бонева
19. Биляна Кантурска
20. Мария Топалова
21. Петрана Николова
ЦДГ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Валентина Герасимова Филипова
Росица Добрева Стаменова-Чимева
Силвия Любенова Зайкова
Виолета Евдокимова Лардева
Роза Ангелова Цонева
Илка Сотирова Гърбева
Теодора Илиева Илиева

ЦДГ 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лилия Петрова Начева
Десислава Петрова Дерлокова
Катя Димитрова Низамова
Весела Багашева
Ивалина Чаушка
Ралица Иванова Солунова
Славка Джаркова
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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
Детска градина „Детски свят“
1.Илияна Христова
2.Стойка Гошева
3.Стефака Димитова
4.Таня Танева
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
7.1. Определя комисия по чл.22 от Правилника за атестиране на преподаватели :
Председател – доц. д-р Даниела Томова
членове –
докторант Ивета Мицова
Верица Арсов –студент
7.2. ФС атестира и дава положителна комплексна оценка за научноизследователска, учебна
и административна дейност, както следва:
1)Проф. д. н. Елка Янакиева
2)Доц. д-р Снежана Попова
3)Доц. д-р Емилия Божкова
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
8.1. ФС приема Данаила Христова Маникатова да бъде зачислена като докторант в
редовна форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на
висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Влияние на
заниманията с народни хора и танци върху физическата дееспособност при
студентите“ с научен ръководител доц. д-р Жасмин Цанкова.
8.2. ФС приема Йордан Стоянов Цветанов да бъде зачислен като докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Формиране и
оценяване на спортно-техническите умения по тенис на ученици от първи
гимназиален етап (8-10 клас) с научен ръководител доц. д-р Валери Цветков.
8.3. ФС приема Николай Грозев Господинов да бъде зачислен като докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Тренираност и
спортна форма на професионалните състезатели по баскетбол“ с научен ръководител
доц. д-р Кремка Петрова.
8.4. ФС приема Николай Иванов Марков да бъде зачислен като докторант в задочна
форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Ефективността на
пирамидално-състезателния метод в часовете по спортна подготовка - футбол на
ученици 11-12 клас в условията на спортните училища“ с научен ръководител доц. д-р
Димитър Томов.
8.5. ФС приема Георги Юлианов Иванов да бъде зачислен като докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Лонгитудинални
изменения в нивото на бързината и скоростно-силовите качества на млади
футболисти“ с научен ръководител доц. д-р Стефан Капралов.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
9.1. ФС приема за готов и допуска до публична защита дисертационния труд на тема:
„Артдейности в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни
потребности“, с автор Апостолия Еврипидис Хармани – редовен докторант по докторска
програма Специална педагогика, на английски език, професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, научен ръководител доц.
д-р Пелагия Терзийска.
9.1.2 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 Даниела Спасова Боцева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
3. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова – външен член, СУ „Св. Климент
Охридски“, гр. София
4. Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска – външен член, Тракийски университет.
гр.Стара Загора
5. Проф. д-р Снежана Христова Николова – външен член, Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“,гр.Шумен
Резерви:
1. Доц. д-р Катя Иванова Дионисиева – вътрешен член, ЮЗУ „Неофит Рилски“
2. Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – външен член, Тракийски университет. гр.Стара
Загора
9.1.3. Приема публичната защита на дисертацията да се състои на 13 септември 2019
година – 13:00 ч., зала 1412
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докторанти
10.1. ФС приема годишен отчет за третата година на подготовка (01.07.2018 г. –
05.06.2019 г.) на Весела Иванова Божкова – редовен докторант по докторска програма
Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), ПН 1.2. Педагогика, област на
висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „ Първична
превенция на агресивно детско поведение в начална училищна възраст“,научен
ръководител доц. д-р Снежана Попова.
10.2. ФС приема да бъде отчислена с право на защита Весела Иванова Божкова –
редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална
педагогика), ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с
тема на дисертационния труд „ Първична превенция на агресивно детско поведение в
начална училищна възраст“, научен ръководител доц. д-р Снежана Попова.
10.3. ФС приема годишен отчет за третата година на подготовка (29.06.2018 г. –
29.06.2019 г. ) на Иван Иванов Мирчев- докторант в редовна форма на обучение по
докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка,
ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически
науки с тема на дисертационния труд „Формиране и оценяване на спортно-технически
умения по баскетбол с подрастващи ученици“ с научен ръководител доц. д-р Валери
Цветков.
10.4. ФС приема индивидуален план за обучение на Елияу Леви - гражданин на
държавата Израел - докторант на самостоятелна подготовка на английски език срещу
заплащане по докторска програма Управление на образованието, ПН 1.1. Теория и
управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема
на дисертационния труд „Влияние на управленския стил върху удовлетвореността и
изпълнение на задълженията от персонала в специалните образователни училища в
Израел“(The Impact of Management Style and Rewards on Employee Satisfaction and
Commitment in a Special Education School in Israel), научен ръководител доц. д-р Даниела
Спасова Боцева и научен консултант гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова.
10.5. ФС приема индивидуален план за обучение на Анастасия Тарара – гражданка на
Република Гърция - докторант на самостоятелна подготовка на английски език по докторска
програма Специална педагогика на английски език, ПН 1.2. Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд : „Приобщаващи
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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.
10.6. ФС приема да бъде преместен от Факултет Обществено здраве, здравни грижи и
спорт, катедра „Спорт“ във Факултета по педагогика, катедра „Теория и методика на
физическото възпитание“ Николай Росенов Алексиев - докторант в редовна форма на
обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Диагностика на
спортно-техническите умения в учебнотренировъчния процес по волейбол (юноши)“ с
научен ръководител проф. д-р Стоян Иванов.
10.7. ФС приема да бъде удължен срока на обучение с една година, считано от
01.07.2019 г. на редовен докторант Николай Росенов Алексиев - докторант в редовна
форма на обучение по докторска програма Теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше
образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Диагностика на
спортно-техническите умения в учебнотренировъчния процес по волейбол (юноши)“ с
научен ръководител проф. д-р Стоян Иванов.
10.8. ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на редовен
докторант Ивета Димитрова Мицова от „Мотивацията като фактор за успех“ на
„Влияние на мотивацията върху удовлетвореността от заниманията със спорт при
различни групи състезатели“ , научен ръководител доц. д-р Галина Домосчиева-Роглева
Приложение: Заявление от Ивета Мицова
ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕКЦИИ
10.9. Определя комисия за таен избор за възлагане четене на лекции на нехабилитирани
преподаватели :
Председател – доц. д-р Даниела Томова
членове – докторант Ивета Мицова
Верица Арсов –студент
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10.10 Възлага четене не лекции, както следва:
1. Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка
- Социална педагогика, спец. ПНУП задочно обучение, 3-ти семестър – 15 ч. лекции
- Методика на работа в СПИ, спец. Социална педагогика редовно обучение, 5-ти семестър
– 30 ч. лекции
- Методика на работа в СПИ, спец. Социална педагогика задочно обучение, 5-ти семестър
– 15 ч. лекции
- Пенитенциарна педагогика, спец. Социална педагогика редовно обучение, 7-ми семестър
– 30 ч. лекции
- Социална педагогика, спец. Социална педагогика и Специална педагогика задочно
обучение, 3-ти семестър – 30 ч. лекции
- Социални общности и социално възпитание спец. Социална педагогика задочно обучение,
5-ти семестър – 15 ч. лекции
- Основи на мениджмънта – МП: Образователен мениджмънт редовно обучение, 1-ви
семестър -15 ч. лекции
Общо 300 ч. приравнени към лекции
2. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева:
- Морфосинтаксис на чужд език, спец. НУПЧЕ редовно обучение, 6-ти семестър – 30 ч.
лекции
- Лингвистични особености на обучението по чужд език, спец. НУПЧЕ редовно обучение,
5-ти семестър – 30 ч. лекции
- Психолингвистика, спец. Специална педагогика задочно обучение, 5-ти семестър 15 ч.
лекции
- Психолингвистика, спец. Специална педагогика редовно обучение, 5-ти семестър 30 ч.
лекции
- Английски език за информатици – МП: ИТО при обучението в начална училищна възраст,
редовно и задочно обучение, 1-ви семестър – 15 ч. лекции
Общо 240 ч. приравнени към лекции
3. Гл. ас. д-р Светлана Николаева:
- История на българското образование, спец. ПНУП, Социална и Специална педагогика,
задочно обучение, 2-ри семестър – 15 ч. лекции
- Сравнителна социална педагогика, спец. Социална педагогика, задочно обучение, 5-ти
семестър – 30 ч. лекции
Общо 90 ч. приравнени към лекции
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4. Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова:
- Управление на СПИ, спец. Социална педагогика, редовно обучение, 7-ми семестър – 30 ч.
лекции
- Икономика на образованието и финансов мениджмънт – МП: Образователен мениджмънт,
редовно и задочно обучение, 2-ри семестър – 15 ч. лекции
Общо 105 ч. приравнени към лекции
5. Ас. д-р Вяра Цветанова :
- Социално развитие на детето, спец. Специална педагогика, задочно обучение, 4-ти
семестър – 15 ч. лекции
- Ювенология, спец. Социална педагогика, задочно обучение, 7-ми семестър – 15 ч. лекции
Общо 60 ч. приравнени към лекции
6. Гл. ас. д-р Славейка Златева:
- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие - 45 ч. лекции (слят поток)
със студентите от 3 курс, 5-ти семестър по специалност Предучилищна педагогика и чужд
език и Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно обучение, ОКС-бакалавър;
- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие - 23 часа лекции със
студентите от 3 курс, 5-ти семестър по специалност Предучилищна и начална училищна
педагогика, задочно обучение, ОКС-бакалавър;
- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие за детската градина и
началното училище – 16 часа лекции със студентите от 1 курс, 1-ви семестър, ОКСмагистър по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (прием от летен
семестър 2019 г.);
- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие - 15 часа лекции със
студентите от 1 курс, 2 семестър, ОКС-магистър по специалност Предучилищна педагогика
( м. 09.2019 г.);
- Педагогически теории и технологии за игрово взаимодействие - 15 часа лекции със
студентите от 1 курс, 2 семестър, ОКС-магистър по специалност Предучилищна педагогика
(м. 01. 2019 г.)
Общо 114 ч.
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7. Гл. ас. д-р Блага Джорова по дисциплините:
- Правни основи на образованието - 8 часа лекции със студенти от специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, 2 курс, 4 –ти семестър.
- Правни основи на образованието - 15 часа лекции със студенти ОКС-бакалавър редовно
обучение по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика,
Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език,
Специална педагогика, Социална педагогика и Образователен мениджмънт, 2 курс, 4 –ти
семестър.
- Педагогически теории и технологии за опознаване на околната действителност – 45 часа
лекции със студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика
и Предучилищна педагогика и чужд език, 3 курс, 5–ти семестър, редовно обучение и - 23
часа лекции със студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика,
задочно обучение – 15 ч. лекции, 3 курс, 5-ти семестър.
- Правна защита на детето и семейството – 30 часа лекции със студентите от специалност
Социална педагогика, редовно обучение, 3 курс, 6 – ти семестър и - 15 часа лекции със
студентите от специалност Социална педагогика, задочно обучение, 3 курс, 6 – ти семестър
- Гражданско образование в предучилищна възраст - 8 часа лекции, със студенти от ОКСмагистър по специалност Предучилищна педагогика, 2 курс, 4 –ти семестър
Общо 144 ч.
8. Ас. д-р Валентина Чилева :
- Приемственост в обучението по математика – 30 часа лекции със студентите от
специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, 4 курс, 7ми семестър, ОКС-бакалавър
Общо 30 ч.
Резултати:
1. Гл. ас. д-р Юлиана Ковачка
Гласували 18. Да – 15. Против – 3. Въздържали се – няма
2. Гл. ас. д-р Светлана Николаева
Гласували 18. Да – 17. Против – 1. Въздържали се – няма
3. Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
Гласували 18. Да – 17. Против – 1. Въздържали се – няма
4. Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
Гласували 18. Да – 15. Против – 3. Въздържали се – няма
5. Ас. д-р Вяра Цветанова
Гласували 18. Да – 13. Против – 5. Въздържали се – няма
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6. Гл. ас. д-р Славейка Златева
Гласували 18. Да – 15. Против – 3. Въздържали се – няма
7. Гл. ас. д-р Блага Джорова
Гласували 18. Да – 14. Против – 3. Въздържали се – 1
8. Ас. д-р Валентина Чилева
Гласували 18. Да – 16. Против – 2. Въздържали се – няма

