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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

Председател: доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

Членове:        доц. д-р Снежана Попова 

                       ас. д-р Валентина Чилева 

 

1.2. На основание § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висше 

образование, Факултетният съвет на Факултет по педагогика взе решение да предложи на 

Академичния съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ да бъде удължен 

трудовия договор на доц. д. н. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова  с една година, 

поради навършване на пенсионна възраст.  

Приложение: Годишен норматив учебна натовареност за 2019-2020 година (вече 

утвърден на Факултетен съвет). 

 

1.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира проф. д-р Невена Филипова 

като гост – преподавател с натовареността, предвидена ѝ в годишното разпределение за 

учебната 2019 / 2020 година.  

Приложение: Натовареност 

 

1.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира проф. д. н. Добринка 

Тодорина като гост –преподавател със следната натовареност:  

МП „Образователен мениджмънт“ – дистанционна форма на обучение 

- Мениджмънт на класа – 8 ч. лекции 

МП „Образователен мениджмънт“ – редовна и задочна форма на обучение  

- Мениджмънт на класа – 15 ч. лекции + 8 ч. упражнения 

Общо: 23 ч. лекции + 8 ч. упражнения 

 

1.5. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира проф. д-р Атанас Георгиев 

като гост-преподавател (на хонорар) със следната натовареност:  

- Управление на физическото възпитание и спорта – спец. ФВС, 3-ти курс, 6-ти 

семестър, 30 ч. лекции 

- Учебен курс ТОЛД – спец. ФВС, 2-ри курс, 4-ти семестър, 60 ч. практически 

упражнения 

Общо : 30 ч. лекции + 60 ч. практ. упр.  
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Лилия Атанасова 

Бояджиева да бъде зачислена като докторант в редовна форма на обучение в катедра 

„Педагогика“ по  докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, професионално 

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

на дисертационния труд „Развитие на ключовата компетентност Инициативност и 

предприемачество в основното образование“, с научен ръководител доц. д-р Емилия 

Божкова.  

 

2.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Алиша Съботинова 

Павлова да бъде зачислена като докторант в задочна форма на обучение в катедра 

„Педагогика“ по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, професионално 

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

на дисертационния труд „Научно-популярната педагогика като среда за алтернативна 

образователна практика“, с научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев. 

 

2.3. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка за 

отчисляване на Фани Димитриос Коробиля за следващ факултетен съвет, поради 

непредставен дистертационен труд на Фани Димитриос Коробилия – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, професионално 

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

„Социална интеграция на ученици с умствена изостаналост“ и научен ръководител доц. 

д-р Емилия Евгениева.  

 

2.4. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка за 

отчисляване на Ева Димитрова Жечева за следващ факултетен съвет, поради 

непредставен дисертационен труд на Ева Димитрова Жечева - докторант на 

самостоятелна подготовка по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика, 

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

Педагогически науки с тема „Социално педагогическа среда за деинституциализирана 

грижа за деца в услугите на резидентен тип (оценка, мониторинг, развитие)“ и научен 

ръководител проф. д-р Маргарита Колева.  
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2.5. Факултетният съвет на Факултета връща докладна записка за отчисляване на 

Анастасия Георгиу Кутра за следващ факултетен съвет, поради непредставен 

дисертационен труд на Анастасия Георгиу Кутра – докторант в редовна форма на 

обучение по  докторска програма  Специална педагогика, професионално направление 1.2.  

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

умения за начално четене и писане у деца със слепота“ и научен ръководител доц. д-р Мая 

Сотирова.  

 

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

година на подготовка (09.01.2019 -12.12. 2019 г.) на Ивета Димитрова Мицова – 

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.  

 

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

право на защита Ивета Димитрова Мицова – 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 с тема „Влияние на мотивацията върху 

удовлетвореността от заниманията със спорт при различни групи състезатели“ и научен 

ръководител доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева. 

Приложение: Справка за изпълнение на задълженията от отдел „Академично и научно 

развитие“  

 

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

година от обучението на Мария Руменова Младенова – докторант в редовна форма на 

обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Ранно чуждоезиково 

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

Педагогически науки.  

 

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

на докторантурата с 1 (една) година на Мария Руменова Младенова – докторант в 

редовна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 

(Ранно чуждоезиково обучение), професионално направление 1.2. Педагогика, област на 

висше образование 1. Педагогически науки.  

Приложение: Заявление от докторанта 
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2.10.  Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка от 

катедра „Педагогика“ относно удължаване срока на докторантурата с една година на 

Лилия Георгиева Стоянова  - докторант в редовна форма на обучение по докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) професионално направление 

1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки,  считано от 

11.01.2020 г., поради непредставен годишен отчет.  

 

2.11. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка от 

катедра „Педагогика“ относно удължаване срока на докторантурата с една година на 

Красимира Стоилова Спасова –Анастасова - докторант в редовна форма на обучение по 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) професионално 

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

считано от 11.01.2020 г. , поради непредставен годишен отчет.  

 

2.12. Факултетният съвет на Факултета по педагогика връща докладна записка от 

катедра „Педагогика“ относно удължаване срока на докторантурата с една година на 

Ива Христова Нанкова - докторант в редовна 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,  считано от 

09.01.2020., поради непредставен годишен отчет.  

 

2.13. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема Нектариа-Лемониа 

Константинос Делигиани – редовен докторант на английски език по докторска програма 

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

образование 1.Педагогически науки, тема на дисертационния труд „Фактори за успешно 

училищно образование и социална интеграция при интегриране на ученици с увереден слух 

в масовото училище“ да бъде отстранена като докторант на ЮЗУ „Неофит Рилски“, във 

връзка с подадена докладна записка от научния ръководител доц. д-р Емилия Евгениева и 

на основание чл. 43 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“.  

Приложение: Доклад от научния ръководител 
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2.14. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема годишен отчет за 

първата година на подготовка (31.10.2018 г. – 31.10.2019 г.) на Дана Барак Харел – 

докторант на самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма 

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

образование 1.Педагогически науки.  

 

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

втората година на подготовка (13.11.2018 г. – 13.11.2019 г.) на Меир Давидеско – 

докторант на самостоятелна подготовка на английски език по докторска програма 

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

образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки. 

 

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

първата година на подготовка (24.10.2018 г. -24.10.2019 г. ) на Хила Бар Мехир – 

докторант в самостоятелна форма на обучение на английски език срещу заплащане 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.  

 

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

третата година на подготовка на Янка Иванова Василева – докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма Педагогически технологии в детската градина 

(Педагогически технологии за опознаване на околната действителност), професионално 

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

 

2.18. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема да прекъсне обучението 

си по семейни причини, за срок от 2 (две) години, считано от решението на съвета Янка 

Иванова Василева – 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.  
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2.19. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за 

учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска дейност 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 1. Педагогически науки.  

 

2.20. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема план-сметка за 

учебната 2019/2020 г. за научно-изследователска дейност 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.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

3.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема допълнение към 

годишната учебна натовареност на преподавателите от катедра „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ с аудиторна заетост от ОКС „Магистър“ за учебната 

2019 / 2020 година, както следва :  

1) Проф. д. н. Елка Янакиева 

- Педагогика на ранното детство – 15 ч. лекции със специалност Предучилищна педагогика, 

ОКС „Магистър“, първи курс, първи семестър 

2) Доц. д-р Веска Вардарева  

- Организация на развиващата среда в детската градина – 15 ч. лекции със специалност 

Предучилищна педагогика, ОКС „Магистър“, първи курс, първи семестър 

3) Доц. д-р Мая Сотирова  

- Междукултурно консултиране – 15 ч. лекции със специалност Начална училищна 

педагогика, ОКС „Магистър“, първи курс, първи семестър 

4) Доц. д-р Снежана Попова 

- Етнопедагогика – 15 ч. лекции със специалност Начална училищна педагогика, ОКС 

„Магистър“, първи курс, първи семестър 

5) Ас. д-р Валентина Чилева 

- Текуща педагогическа практика – 80 ч. практически упражнения със специалност Начална 

училищна педагогика, ОКС „Магистър“, втори курс, четвърти семестър 

6) Ас. д-р Ива Стаменова 

- Текуща педагогическа практика – 80 ч. практически упражнения със специалност Начална 

училищна педагогика, ОКС „Магистър“, втори курс, четвърти семестър 
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Магистърска програма „Интеркултурно образование“ (обучение на английски език) 

7) Доц. д-р Анастасия Пашова 

- Философия на интеркултурното образование – 30 ч. лекции + 15 ч. семинарни упражнения 

- Интеркултурно образование и изследвания – 30 ч. лекции + 15 ч. семинарни упражнения 

- Ромска култура и идентичност (избираема учебна дисциплина) – 30 ч. лекции + 15 ч. 

семинарни упражнения 

8) Доц. д-р Мариана Балабанова 

- Методология и методи на интеркултурни изследвания (задължителна учебна дисциплина) 

– 30 ч. лекции +15 ч. семинарни упражнения 

- Езиково обучение в мултиетническа среда (избираема учебна дисциплина) – 30 ч. лекции 

+ 15 ч. практически упражнения 

9) Проф. д-р Гергана Дянкова 

- Педагогическо общуване в интеркултурна среда (задължителна учебна дисциплина) – 30 

ч. лекции + 15 ч. семинарни упражнения 

- Образователен театър в мултикултурна среда (избираема учебна дисциплина) – 30 ч. 

лекции + 15 ч. практически упражнения 

 

Филологически факултет, магистърска програма Филологически аспекти на 

работата в медиите – 1 курс, 1 семестър 

- Теория и практика на словесното общуване – 15 ч. лекции + 15 ч. практически 

упражнения 

- Теория на комуникациите – 15 ч. лекции 

 

10) Доц. д-р Веска Вардарева  

- Интерактивни методи и техники за обучение в мултиетническа среда ( задължителна 

учебна дисциплина) – 30 ч. лекции + 15 ч. семинарни упражнения 

- Организация на средата за интеркултурно педагогическо взаимодействие (избираема 

учебна дисциплина) – 30 ч. лекции + 15 ч. практически упражнения 

11) Доц. д-р София Дерменджиева 

- Социализация на деца от различни етноси и религии (задължителна учебна дисциплина) 

– 30 ч. лекции + 15 ч. семинарни упражнения 

 

3.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема актуализация на 

годишната натовареност на преподавателите от катедра „Педагогика“ за учебната 

2019/2020 година, както следва:  

 

1. За ОКС „Бакалавър“ 

„Специална педагогика“ задочно обучение (VI 

семестър) 
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Доц. д-р Мая Сотирова 

- Методика на обучението по български език на деца със СОП – 23 ч. лекции + 8 ч. 

семинарни упражнения + 7 ч. практически упражнения  

 

2. За ОКС „Магистър“ 

МП „Образователен мениджмънт“ (избираеми дисциплини), редовно и задочно 

обучение 

Проф. д-р Янка Тоцева: 

Първи семестър: 

- Управление на човешките ресурси в образованието – 15 ч. лекции + 8 ч. упражнения  

Втори семестър 

- Европейски образователни политики и структури – 15 ч. лекции + 8 ч. упражнения 

- От годишната натовареност на проф. д-р Янка Тоцева отпадат, както следва: 

Мениджмънт на класа – 8 ч. лекции, дистанционна форма на обучение 

Мениджмънт на класа – 15 ч. лекции + 8 ч. упражнения, редовна и задочна форма на 

обучение 

Гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова 

Първи семестър: 

- Практикум: Комуникативни умения и работа в екип – 15 ч. практически упражнения 

Втори семестър 

- Практикум: Управление на проекти – 15 ч. практически упражнения 

 

МП „ Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“, 2 семестъра, 

редовно обучение 

Доц. д-р Снежана Попова 

Втори семестър 

- Семейно консултиране при деца с проблемно поведение – 15 ч. лекции + 8 ч.  

семинарни упражнения 

- Превенция и корекция на асоциалното поведение в начална училищна възраст - 15 

ч. лекции + 8 ч.  семинарни упражнения 

МП „ Начална училищна педагогика“, 4 семестъра, задочно обучение 

Доц. д-р Снежана Попова 

Първи семестър 

Етнопедагогика – 15 ч. лекции + 8 ч. семинарни упражнения  
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

4.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика утвърждава персоналния състав 

на Факултетската комисия за осигуряване и оценяване на качеството на 

образованието и акредитацията, както следва:  

Председател : Доц. д-р Ицка Дерижан – заместник-декан 

Членове:         Проф. д-р Пелагия Терзийска 

                        Доц. д-р Мариана Балабанова 

                        Гл. ас. д-р Невяна Докова 

                        Лилия Стоянова – Директор на 7 СУ „Кузман Шапкарев“ 

                        Антоанета Григорова – Директор на ДГ № 1 „Ведрица“ 

                        Рая Барбулска – Заместник-директор на 8 СУ „Арсени Костенцев“ 

                        Ива Нанкова – докторант 

                        Валентина Тасева – студент, спец. ПНУП, 3 курс 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

5.1. Факултетният съвет на Факултета по педагогика приема учебни планове  за 

редовна форма на обучение (на 2 и на 4 семестъра) и задочна форма на обучение (на 2 

и на 4 семестъра)  и квалификационна характеристика  на магистърска програма 

„Образователен мениджмънт“, преведени на английски език и ги предлага на Академичния 

съвет за утвърждаване.  

 

5.2. Факултетният съвет на Факултета по педагогика избира за БАЗОВИ учители за 

обезпечаване на практическото обучение в катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание“ за летен семестър на учебната 2019/2020 година, както 

следва:  

1. Деян Димитров – ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград 

2. Красимир Айков – 5 СУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград 

 

5.3. Факултетният съвет избира комисия за таен избор съгласно чл.22 от Правилника за 

атестиране на преподаватели в състав:  

Председател: доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

Членове:        доц. д-р Снежана Попова 

                       ас. д-р Валентина Чилева 

 

5.4. ФС атестира и дава положителна комплексна оценка за научноизследователска, учебна 

и административна дейност доц. д-р Анастасия Пашова.  

 
- - - - - 

 


