
ЗАСЕДАНИЯ НА ФС ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ (2007 – 2013г.) 

 
ПРОТОКОЛ № 3/02.07.2007 г.: 
4.3. и 4.4. РЕШЕНИЕ: Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2007/2008 г. 
7.РЕШЕНИЕ: ФС приема следните корекции в учебните планове на специалност „Маркетинг” и 
„Туризъм”. 
8.РЕШЕНИЕ:  ФС  приема  следните  корекции  в  учебните  планове  на  специалност  „История  и  
география”, „Български език и история” и „НУПЧЕ”. 
ПРОТОКОЛ № 1/14.01.2008 г.: 
6.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебния план за придобиване на допълнителна педагогическа 
правоспособност – редовна и задочна форма за студенти от специалността Екология и опазване на 
околната среда. 
9.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава въвеждането на Теренна практика в учебния план на специалност 
„Български език и история” за І, ІІ и ІІІ курс по 20 часа упражнения. 
10.РЕШЕНИЕ: ФС предлага на АС да утвърди учебния план за специалност „Туризъм”, задочно 
обучение. 
11.РЕШЕНИЕ: ФС предлага на АС да се добави в учебния план на специалността „Туризъм” като втори 
чужд език Френски език с хорариум 360 часа в І, ІІ и ІІІ курс редовно обучение и 180 часа упражнения 
задочно обучение. 
ПРОТОКОЛ № 2/17.06.2008 г.: 
1.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди промените в учебния план на специалност 
„Български език и английски език”. 
2.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди промените в учебните планове на специалностите 
„Екология и опазване на околната среда”, „Математика и информатика” и „История и география” (в 
географската част). 
3.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди промените в учебните планове на специалностите 
„Туризъм” и „Маркетинг”. 
4.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди промените в учебните планове на специалностите 
„Български език и история” и „История и география” (в историческата част). 
ПРОТОКОЛ № 3/01.09.2008 г.: 
РЕШЕНИЕ: приема и предлага на АС да утвърди учебния план на специалност „Туризъм” (задочно 
обучение); 
ПРОТОКОЛ № 1/27.04.2009 г. 
1.РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените промени в учебните планове на БЕИ и БЕАЕ; 
ПРОТОКОЛ № 2/31.05.2010 г.: 
4.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди актуализираната Квалификационна 
характеристика, бакалавърска програма за специалността: Начална училищна педагогика и английски 
език, както и промените в учебните планове с хорариум до 2700 часа на следните специалности: НУПЧЕ, 
БЕАЕ, БЕИ, ИГ за Филиала на ПУ в град Смолян.(Приложение – Квалификационна характеристика и 
учебни планове). 
5.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди корекциите в учебните планове на 
специалностите Маркетинг и Туризъм ... 
11.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди Доклад за изпълнение на препоръките, 
формулирани в Решението на Постоянната комисия по педагогически науки, музикално и танцово 
изкуство към НАОА от 26.04.2007 г. (Протокол № 12) за програмна акредитация на професионално 
направление 1.2 Педагогика за ОКС „бакалавър” във Филиал – гр. Смолян на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”. 
ПРОТОКОЛ № 2/06.06.2011 г. 
1.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване на актуализираните и оптимизираните учебни 
планове на специалностите Маркетинг и Туризъм (редовно и задочно обучение) за ОКС „бакалавър”. 
2.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване на актуализирания и оптимизиран учебен 
план на специалността Математика и информатика с хорариум 2430 часа. 
3.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване учебните планове на специалностите 
История и география, Български език и английски език, Български език и история, Начална училищна 



педагогика с чужд език. 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване учебния план на специалност Екология и 
опазване на околната среда, предложен от Биологическия факултет на ПУ. 
5РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване Учебни планове за ОКС „магистър” на 
следните специалности: Мениджмънт  в  туризма,  неспециалисти,  задочно  обучение, 2 учебни години 
(4  семестъра), Мениджмънт в туризма, специалисти, редовно обучение, 1 учебна година (2 семестъра), 
Мениджмънт в туризма, неспециалисти, редовно обучение, 2 учебни години (4 семестъра). 
Магистърските програми са изнесено обучение на Факултет „Икономически и социални науки” на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” град Пловдив; 
6.РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС за утвърждаване на учебния план на професионална 
квалификация „учител” със срок на обучение 2 семестъра (една учебна година, 12 месеца) и 
специализация „Предучилищна педагогика” за студентите от специалност Начална училищна педагогика 
с чужд език във Филиала на ПУ – гр. Смолян, със срок на обучение 2 семестъра (една учебна година, 12 
месеца). 
7.РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените: промени в учебния план на ЕООС за учебната 2010/2011 г.; 
промени в учебния план на ЕОСС за учебната 2011/2012; избираеми и факултативни дисциплини за 
учебната 2011/212 година за специалностите ЕООС и МИ. 
10.РЕШЕНИЕ: ФС приема да се включи факултатив Английски език 30 ч. упр. в учебния план на ЕООС. 
 
Протокол № 5А/23.02.2012 г.  
2. Решение: На основание доклада на комисията за отчитане на вота от гласуването ФС утвърждава 
предложените от ДС и посочени по-долу документи:  

1. Учебни планове на специалностите. 
3. Квалификационни характеристика на специалностите.  
8. Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация. 
9. Процедура за промяна в учебната документация. 
13. Процедури за провеждане на ДИ и защита на ДР. 
14. Процедури за провеждане на семестриални изпити. 
16. Регламент за учебни стажове и практики. 
25. Учебен план на ЕООС 2012 - 2013 г. и съпровождащ доклад. 
 

3. Решение ФС утвърждава следните предложения: 
1. Промени в учебния план  на специалност Екология и опазване на околната среда /приет на 

АС, с протокол № 24/29.06.2009 г./ 
Отново да се включат учебните дисциплини: Геология и петрография и Физика и биофизика с 

методи за пречистване, които с РЕШЕНИЕ 7, т.2.2. на ФС /Протокол №2 /06.06.2011 г./ бяха изключени. 
2. Увеличава хорариума на следните дисциплини от учебния план на специалност ЕООС (приет 

с решение на АС от 29.06.2009 г.) за учебните 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014: 
- Общия хорариум на дисциплината Теория на еволюцията (ІV к., 8 сем.) от 30 ч. да се увеличи 

на 45 часа лекции; 
- Часовете за дисциплината Обща и популационна генетика (ІV к., VІІ сем.)  от 30 ч. да се 

увеличат на 45 ч. лекции. 
3. Промени в учебния план на специалност Математика и информатика: 
- Промяна в хорариума на дисциплината Психология (ІІ курс, 4 семестър) от 50 часа (30 ч. л. + 20 

ч. упр.) на 45 часа ( 45 ч. л. + 0 ч. упр.) 
- На дисциплината „Спорт” (ІІ к., 4 семестър) с хорариум 20 ч. упр. – формата на контрол да е 

текуща оценка. Кредити от дисциплината „Спорт” (І, ІІ, ІІІ и ІV семестър) се получават само ако студентът 
има оценка – 4 семестъра) 
 
Протокол № 1/15.05.2012 г. 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди актуализираните учебни планове (в това число и 
в новия ECTS макет) на: 

- специалностите „НУПЧЕ”, „БЕАЕ”, „БЕИ”, „ИГ”, „Туризъм” редовна и задочна форма на 
обучение, „Маркетинг” за учебната 2011/2012, „Маркетинг” за учебната 2012/2013 г. и „ЕООС” - за 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; 



- „Мениджмънт в туризма” за образователно-квалификационна степен „Магистър” редовна и 
задочна форма на обучение за специалисти и неспециалисти;  

- квалификационната характеристика, основните характеристики и учебния план  на специалност 
„МИ”. 
 
2. РЕШЕНИЕ: Кредитите на учебните дисциплини в учебния план за специалността „Туризъм”, редовна и 
задочна форма на обучение за учебната 2010/2011 г., да се считат приравнени на кредитите на същите 
учебни дисциплини в новия учебен план за същата специалност. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема: 

2. Избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2012-2013 г. , в специалност ЕООС, както 
следва:  

2.1. Факултативни дисциплини 2012-2013 учебна година:   

• Латински език 

• Английски език 

• Руски език 

• Компютърни информационни системи 

• Здраве и околна среда 

• Бизнес-кореспонденция  

• Екотуризъм 
*Извадка от актуализирания план на спец ЕООС (2012-2013г):   
Всяка факултативна дисциплина е с аудиторна заетост 30 ч. упр., завършва с текущаоценка и носи 

на студента по 2 допълнителни кредита, над 240.  ФД се неразделна част от УП на специалността. През 
периода на следването си всеки студент има право еднократно да избере всяка една от  факултативните 
дисциплини. Факултативните дисциплини могат да бъдат избирани от студенти от всички курсове от 
спец. ЕООС през  всеки семестър. Факултативната дисциплина „Английски език”от студентите от 2 до 4 
курс.  Обучението по факултативните  дисциплини се провежда при сформиране на група от минимум 10 
студенти. 

2.2 Задължително избираеми дисциплини за 2012-2013 учебна година:  
Първи модул- 5 семестър:                                                                                                                                                                                                     

• Физични методи в екологията  

• Екологична химия 

• Основи на ландшафтната екология 

• Имунология 
• Типология на  повърхностни води 

               
Втори модул – 7 семестър:                                                                                                                                                                     

• Антропология 
• Екологични проблеми на стопанско значими видове животни 

• Етология 
• Методология на екологичните изследвания  

• Физика на Земята: екологични аспекти 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Трети модул- 8 семестър:  

• Европейски стандарти  по околна среда  

• Инвазионна екология  

• Екологични оценки и комплексни разрешителни 

• Уреди и технологии за екомониторинг 

• Разработване и управление на  проекти 

• Eкологична генетика и генетичен мониторинг 
 

4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава: 



- Избираемите  дисциплини за учебната 2012-2013 г. , в специалност  „Математика и информатика”  
както следва:  

• Приложения на математическия анализ в природните и обществените науки  

• Красотата на неравенствата  

• Методи за съставяне и решаване на математически задачи  

• Компютърно счетоводство  

• Информационни технологии в управление на образованието  

• Интернет базирано програмиране  

• Въведение в елиптичните функции  

• Логически основи на математически дейности  

• Езикова култура  
 

Протокол № 2/21.06.2012 г. 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди квалификационната характеристика и учебния 
план  на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” в 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., за ОКС „бакалавър”, редовно обучение 
за Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема конспектите за държавни изпити за учебната 2011/2012 г. по Български език, 
Литература,  Английски език и литература за специалност БЕАЕ, Психолого-педагогически дисциплини 
за специалност „Начална училищна педагогика с чужд език” и следните нови факултативни дисциплини в 
учебния план на специалност „Български език и английски език”. 

1. Практикум по информационни технологии 
2. Педагогическо консултиране 
3. Педагогическа казуистика 
4. Здравно образование 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложеното преместване на дисциплината Методика на обучението по 
английски език в учебния план на специалност „Начална училищна педагогика с чужд език” от V в VІ 
семестър за учебната 2012/2013 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложения конспект за държавен изпит за учебната 2011/2012 г. и 
следните еднократни промени в учебния план на специалност „Маркетинг” за учебната 2012/2013 г.: 

- Промяна в часовете по Английски език от 15/45 на 0/60. 
- Дисциплината „Геоикономика” да се чете в поток 1 и 2 курс, специалност „Маркетинг – 2 семестър; 
- Дисциплината „Търговско право” да се чете в поток 2 и 3 курс, специалност „Маркетинг” – 1 

семестър. 
 

5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните избираеми и факултативни дисциплини в специалност „Туризъм” 
през учебната 2012/2013 г.:  

Избираеми дисциплини: 

Избираема дисциплина 1:  3-ти семестър, 30 ч.,  
- Музейно дело  
- Психология на управлението  
- Туристическа картография  
Избираема дисциплина 2:  6-ти семестър, 30 ч.,  
- Психология на търговията  
- Демография  
Избираема дисциплина 3:  6-ти семестър, 30 ч.,  
- Технология на продукцията в заведенията за обществено хранене  
- Цени и ценова политика в туризма  
Избираема дисциплина 4: (6-ти семестър, 30 ч., 3 кредита) 
- Право на Европейския съюз - доц. д-р В. Цанков 



- Етноси и религии в България - гл. ас. д-р П. Славов 
- Наследство, идентичност и културни коридори на Балканите  
Избираема дисциплина 5: 7-ми семестър, 30 ч.,  
- Мотивиране на кадрите в туризма  
 Избираема дисциплина 6: 7-ми семестър, 30 ч.,  
- Реклама и рекламна политика  
- Етнология  
    Избираема дисциплина 7: 8-ми семестър, 30 ч.,  
- Археология  
- Алтернативни видове туризъм  

Факултативни дисциплини: 

Факултативна дисциплина 1: 5-ти семестър, 30 ч.,  
- Бизнес комуникации 
- Информационни ресурси на културно-историческото наследство  
- Документален и архивен мениджмънт  
Факултативна дисциплина 2: 7-ми семестър, 30 ч.,  
- Бизнескореспонденция и Езикова култура  
- Хигиена на туристическите обекти  
Факултативна дисциплина 3: 8-ми семестър, 30 ч.,  
- Електронна търговия  
- Регионалистика  
 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава конспекта за държавен изпит за учебната 2011/2012 г. и приема 
предложението Учебна практика 1 да се проведе през учебната 2012/2013 г. заедно с Учебна практика 
2 за специалност „Туризъм”, поради преструктуриране на учебния план. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава избираемите и факултативни дисциплини, конспекта за държавен изпит 
по история на България за учебната 2011/2012 г. и направената еднократна промяна в учебния план:  

Избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2012/ 2013 г. за специалност “Български език 
и история”:  

• Избираема дисциплина – 1 (30 ч. л. ) 
- Изворознание  
- Увод в историческото познание 

• Избираема дисциплина – 2 (30 ч. упр.) 
- Езикова култура  
- Практикум по правопис и пунктуация  

• Избираема дисциплина -3 (15 ч. л. ) 
- Детска  литература  
- Англоезична детска литература  

• Избираема дисциплина - 4 (30 ч. л. ) 
-  Етнология  
- Археография  

• Избираема дисциплина – 5 
- История на новобългарския книжовен език  
- Диалектология  

• Избираема дисциплина – 6 
-  Увод в социолингвистиката  
- Проблеми на текстолингвистиката  

• Факултатив – 1 
- Компютърна текстообработка и презентации  
-Практикум по информационни технологии  

• Факултатив – 2 
-Педагогическо консултиране  



-Педагогическа казуистика  

• Факултатив – 3 
- Училищна хигиена  
- Здравно образование  
 

Еднократна промяна в Учебния план за специалност „Български език и история”, за студентите от 
ІV курс през учебната 2012/2013 г. – Часовете по дисциплината „История на България (1878-1944 г.) за 
учебната 2012/2013 г. с общ хорариум 60 ч. лекции (по учебен план 30 ч. л. в 6-ти семестър и 30 ч. л. в 7-

ми семестър) да бъде слушана от студентите от специалност БЕИ, ІV-ти курс в 7-ми семестър в размер на 
60 ч. л. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава конспекта за държавен изпит по география и направената еднократна 
промяна. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава конспект за държавен изпит по екология за учебната 2011/2012 г. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава списъка с избираемите дисциплини и титулярите им за учебната 
2012/2013 г. както и програмата за провеждане на държавен изпит за специалност „Математика и 
информатика” за учебната 2011/2012 г.: 

Избираеми дисциплини за учебната 2012/2013 г.с  хорариум 40 ч. лекции: 
1. Увод в образователния мениджмънт  
2. Електронно училище (е-училище)  
3. Въведение в елиптичните функции  
4. Компютърна геометрия  
5. Приложения в математическия анализ в природните и обществените науки  
6. Красотата на неравенствата  
7. Методи за съставяне и решаване на математически задачи  
8. Интернет базирано програмиране  
9. Логически основи на математическите дейности  
10. Езикова култура  
 

Протокол № 3/11.12.2012 г. 
  
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема направените еднократни промени в учебните планове на специалностите 
„Маркетинг” и „ЕООС” за учебната 2012/2013 г. както следва: 

- за специалност „Маркетинг”: 
1. Часовете по Геоикономика на ІІ курс Маркетинг – 45/0 да са като на І курс 30/15 само за тази 

учебна година – доц. д-р Марин Русев; 
2. Дисциплината Маркетингови информационни системи да се премести от V в VІ семестър, водена 

от проф. д-р Минчо Сандалски, а дисциплината Право на ЕС от VІ отива в V семестър, която се води от 
доц. Васил Цанков; 

3. Часовете по Стратегически маркетинг се трансформират от 30/30 на 45/15 – доц. д-р Максим 
Захариев 

4. Избираемата дисциплина Международно право се заменя с дисциплината Регионално 
сътрудничество от 3 семестър минава в 4 семестър, но само за тази учебна година, по план си остава в 3 
семестър. ИД ще се води от  доц. д-р Надя Бояджиева 60 ч. упр. 

За специалност „ЕООС”: 
1. Дисциплината Биохимия се премества от 4-ти в 3-ти семестър /за 2 курс ЕООС /поток с  3 курс/. 
2. Дисциплината Микробиология се премества от 3-ти в 4-ти семестър; 
3. Дисциплината Физиология на растенията се премества от 6-ти в 5-ти семестър  
4. Дисциплината Физиология на човека се премества от 5 –ти в 6-ти семестър; 
5. Дисциплината Екологично законодателство за 4 курс се премества от 7-ми семестър в 8 

семестър / поток  с 3 курс/.  
6. Дисциплината Екологичен мониторинг за 4 курс  се премества от 8-ми в 7-ми семестър 
7. Избираемата дисциплина   Екологична  химия се премества от 5-ти в 6-ти семестър; 



8. Избираемата дисциплина „Екологични стандарти и  комплексни разрешителни“ се премества от 
8-ми в 7-ми семестър, а дисциплината „Методология на екологичните изследвания“ –от 7-ми в 8-ми 
семестър.  

 9. Дисциплината „Екология на микроорганизмите” от 4 семестър да се премести в 8-ми семестър. 
На нейно място със същия  брой кредити да се премести дисциплината „Биостатистика“. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди учебен план на специалност „Биология, човешко 
поведение и здраве” в професионално направление 4.3 Биологически науки за ОКС „Бакалавър”, 
редовно обучение за Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян. 
 
Протокол № 4А/11.02.2013 г. 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема и предлага на АС да утвърди промените в учебния план на специалност 
„Български език и история” и преименуването й в специалност „Български език и история с културен 
мениджмънт”. 
 


