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Факултетът по педагогика или там, където се 

запознахме и откъдето тръгнахте

Специализираното обучение по педагогика поставя началото на висшето образование в България. През 1888 г. с откриването на

Висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия се залагат основите на днешния Софийски университет, приел по-късно името

на бележития ученик и следовник на братята св. св. Кирил и Методий – св. Климент Охридски. В над 120-годишната си история

специалност Педагогика се изучава в рамките на Историко-филологическия, Историко-философския и Философския факултет. За

този период ерудирани и родолюбиви учени като Йосиф Ковачев, Петър Нойков, Петко Цонев, Михаил Герасков, Димитър Кацаров,

Найден Чакъров, Жечо Атанасов и други подготвят значителен брой висококвалифицирани педагози за нуждите на образователното

дело в България.

От 1986 г. Факултетът по педагогика се обособява като самостоятелно структурно звено на Университета. Факултетът предлага

три специалности – Педагогика, Социални дейности и Неформално образование, по които се осъществява обучение за придобиване

на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“. Подготовката

и по трите специалности се реализира чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Днес специалност Педагогика се развива като модерна университетска специалност, предоставяща на своите студенти

възможности за богата учебна и практическа работа. По време на своето обучение те получават широки и задълбочени познания

както за педагогическата теория и практика, така и в сферата на психологията, социологията, историята, информатиката, анатомията

и физиологията, училищната хигиена и др. В процеса на обучение широко приложение намират редица нетрадиционни методи и

форми – групова работа, тренинги, решаване на казуси, мултимедийно обучение, работа по проекти и др. През целия период на

подготовката студентите участват в различни форми на практическа педагогическа работа в образователни институции.

Специалност Социални дейности е сравнително нова за нашата страна. Във факултета се изучава от 1997 г. В хода на обучението

по специалността студентите получават задълбочена общотеоретична, специализираща и практическа подготовка по социална работа,

осигуряваща висока професионална компетентност в областта на разнообразните социални проблеми на хората от различни възрасти;

теоретични познания в разнообразни научни сфери като: психология, педагогика, социология, икономика, право, етика и медицина;

умения за общуване с хора на различна възраст, за организация и управление на разнообразните социални дейности, за

диагностициране и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за подобряване или възстановяване на тяхното

социално функциониране. В процеса на обучение широко се използват съвременни методи и форми на преподаване и учене –

тренинги, работа със случаи, групова работа, работа по проекти и др. Значима част от подготовката на бъдещите социални работници

заемат практическите занятия (700 часа), които се осъществяват със съдействието на утвърдени държавни и неправителствени

организации в областта на социалната работа. Това дава възможност на студентите още по време на обучението си да създават

професионални контакти и да работят по реални социални проекти.



Факултетът по педагогика или там, където се 

запознахме и откъдето тръгнахте

От академичната 2008/2009 година към Факултета по педагогика се разкрива нова специалност от образователно-

квалификационната степен „бакалавър” - Неформално образование. Тя има за цел да подготви кадри с висше образование за нуждите

на интензивно развиващата се сфера на допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни, предоставяни от

специализирани държавни, частни и неправителствени организации извън официалната (формална) образователна система, даваща

образователна степен (училища, колежи, университети и др.). Обучението в програмата е ориентирано към получаването на: (1)

базисна хуманитарна, социална и организационно-управленска подготовка; (2) солидна фундаментална, специализираща и

практическа подготовка за педагогическа работа с деца, младежи и възрастни в неформална, алтернативна образователна среда; (3)

комплексна подготовка за работа в широк набор от образователни институции за допълнително и продължаващо образование, за

занимания през свободното време, за консултиране и посредничество при търсене на образователни услуги и др.

Покровители на Факултета по педагогика са „Св. св. Кирил и Методий“, а 11 май е обявен за Ден на Факултета.

Из официалния сайта на Факултета по педагогика 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/istoriya

Фотография: Владислав Господинов 



Ръководството на Факултета по педагогика

Доц.д-р Бончо Господинов
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Обръщение 

от Декана на Факултета по педагогика

доц. д-р Бончо Господинов

Уважаеми абсолвенти,

Моментът, в който ще поемете в ръце този албум е един от двата съществени знака, отбелязващи края на

вашето обучение в една от трите бакалавърски специалности на Факултета по педагогика – Педагогика,

Социални дейности и Неформално образование. Вторият е получаването на дипломата за завършено

образование. И дипломата, и албумът са красноречиви свидетелства за пълноценната ви работа и живот във

факултета и надали може да се отсъди кое от тях е по-ценно. Дипломата отваря врати, дава възможности за

продължаване на обучението или за старт в кариерата и тя ще бъде винаги важна за вас, защото е свидетелство

за вашата висока квалификация, за компетентността ви като професионалисти.

Докато ценността на този албум е друга. Той ще бъде за вас постоянен източник на вълнуващи спомени за

хора, случки и истории, тясно свързани с четиригодишното ви пребиваване в Софийския университет и във

Факултета по педагогика. За всеки от вас те ще бъдат различни, но еднакво скъпи и важни.

Като се надяваме да бъдем поне малка част от тези спомени, ние, вашите преподаватели, най-искрено ви

благодарим, че бяхте наши студенти, че за цели четири години бяхте част от нашите всекидневни радости и

грижи – нещо, без което нашата работа би загубила по-голямата част от своята привлекателност, както и цялата

си действителна стойност.

Поздравявайки ви от сърце със завършването на бакалавърската степен, бих искал да отбележа, че всеки

студент, завършил Факултета по педагогика за нас остава завинаги студент от Факултета по педагогика.

Искрено се надявам и вие да се чувствате такива.

Желая ви успехи във всяко начинание оттук нататък!

На добър път!

Доц.д-р Бончо Господинов



За Албума и Алумни движението във Факултета по педагогика 

от ръководителя на Учебно-научната лаборатория по 

експериментална и професионална педагогика „проф.д-р Петър 

Нойков“ и Центъра по професионално и кариерно развитие 

с ръководител проф.дпн Яна Рашева- Мерджанова

Уникалните събития в живота се преживяват по много начини. За отделния човек завършването на базова
бакалавърска академична подготовка е личен успех. За преподавателите от висшето училище денят на
промоцията за всеки сполучил випуск е професионален празник. И двата типа удовлетворение, обаче, са
отворени към бъдещето – това, на личната реализация и това, на подготовката на следващия випуск.

Тези перспективи водят към по-широки от личните хоризонти - към Професията и към Институцията. Те
разкриват ценностния смисъл на академичната подготовка – не просто да се подготвят „атоми“ специалисти, а
да се консолидират колегиални мрежи, сътрудничещи си професионални общности, които с обединени
компетентности и енергии да създават желани реалности.

Такава мисия носят Алумни-движенията в съвременните университети по цял свят. Факултетът по
педагогика на Софийския университет структурира своя Алумни-център към Учебно-научна лаборатория
„Проф. д-р Петър Нойков“, но Алумни-движението като сътрудничество и трайно партньорство между
преподаватели и студенти далеч зад времевите и пространствени университетски територии е дело на всички и
на всеки един от нас.

Албумите на завършващите студенти са ценен артефакт и ефективен механизъм за удостоверяване и
съхраняване на контактите с Колегата, с Факултета, с Университета. Настоящият Албум е вторият в новата
история на Факултета по педагогика. Инициативният екип с ръководител проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и
основен съставител доц.д-р Илиана Петкова оформи Албума като общ за трите специалности във факултета – в
обединяващия дух на Алумни-движението, защото "И ще познаем в историята на умственото развитие на
индивида общите очертания на историята на образованието на света" (Г. Хегел).

Пожелаваме Ви, скъпи Випускници, професионален просперитет, жизнена зрелост и мъдрост в

съхраняването и умножаването на тази заедност.

проф.дпн Яна Рашева-Мерджанова



Тези, които Ви преведоха по академичните пътеки –

Вашите преподаватели

Катедра „Дидактика”: отляво надясно седнали  ас. Марияна Косева,  ас. Силвия Йотова, проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, гл. ас. 

д-р Галина Георгиева, доц. д-р Илиана Петкова, доц. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Емилия Василева. Прави: доц. д-р Бончо 

Господинов, гл. ас. д-р Благовесна Йовкова, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт (ръководител на катедрата), гл. ас. д-р Бистра 

Мизова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова, ас. Биляна Гъркова, доц. д-р Радка Василева и проф. дпн Нели Иванова. 

На малките снимки отляво надясно: проф. д-р Симеонка Бъчева (хон. преп.), гл. ас. д-р Константин Теодосиев и  ас. Стоян Съев.

(навсякъде са посочени актуалните, към ноември 2015 г. длъжности и степени на членовете на катедрите) 



Тези, които Ви преведоха по академичните пътеки –

Вашите преподаватели

Катедра „Теория на възпитанието”: отляво надясно седнали проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова (ръководител на катедрата), проф. 

дпн Емилия Рангелова (хон. преп.), проф. дпн Надежда Витанова (хон. преп.). Отляво надясно прави: д-р Валентина Маринова, доц. 

д-р Ваня Борисова, доц. д-р Георги Петров, докт. Гергана Деянова, доц. д-р Владислав Господинов, докт. Божидар Цветков. На 

малките снимки отдолу нагоре и надясно: доц. д-р Зорница Ганева, доц. д-р Николина Колева (хон. преп.), доц. д-р Снежана 

Янакиева, чл.-кор. проф. дпн Любен Димитров (хон. преп.), проф. дпн Вяра Гюрова, доц. д-р Тони Манасиева, доц. д-р Божидара 

Кривирадева и гл. ас. д-р Берджухи Лефтерова



Тези, които Ви преведоха по академичните пътеки –

Вашите преподаватели

Катедра „История на педагогиката  и управление на образованието”: отляво надясно седнали гл. ас. Цветанка Динчева (хон. 

преп.), доц. дпн Пенка Цонева (ръководител на катедрата) и проф. дпн Албена Чавдарова. Прави отляво надясно: доц. д-р Динко 

Господинов, доц. д-р Емилия Еничарова, д-р Петър Петров, проф. д-р Любомир Попов, гл.ас.д-р Василка Баничанска, доц. д-р Радка 

Питекова (хон.преп.) и гл.ас.д-р Марияна Илиева. На малката снимка: гл. ас. д-р Йонка Първанова



Тези, които Ви преведоха по академичните пътеки –

Вашите преподаватели

Катедра „Социална работа”: отляво надясно седнали доц. дпн Моника Богданова, доц. д-р Гинка Механджийска, доц. д-р Лиляна 

Стракова. Прави отляво надясно: докт. Божидар Цветков, доц. д-р Вержиния Боянова, доц. д-р Росица Симеонова и доц. д-р Силвия 

Цветанска. На малките снимки: проф. д-р Силвия Николаева и доц. д-р Ивайло Тепавичаров (ръководител на катедрата).

Повечето от фотографиите на състава  на  катедрите са публикувани в Господинов, Владислав и Яна Рашева-Мерджанова. „Алма 

Матер и педагогическото образование в България. Юбилеен фотоалманах – 25 години Факултет по педагогика“. С., 2011. 



Административните служители, без които началото 

и края на обучението Ви би било немислимо 

Кремена Маврова 

Главен инспектор администрация при ФП 

Радмила Луканова

Инспектор учебна дейност         

Светлана Илиева

Инспектор в ОКС 

„Бакалавър“

Радка Поптолева 

Инспектор в “ ОКС 

„Магистър“ 



Административните служители,  които биха 

ви помогнали в следващите степени и форми  

на обучение във факултета

Петранка Гелина                                  Петя Русева-Георгиева Анна Стефанова

Инспектор следдипломна                              Инспектор катедри                            Инспектор докторанти

квалификация



Вашите академични наставници
ас. Биляна Гъркова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Педагогика, редовна форма на обучение

Скъпи колеги,

Преди четири години имах честта да съм сред първите преподаватели, които

ви посрещнаха във Факултета по педагогика и които имаха вълнуващата, но и

приятна, задача да отговорят на въпросите за всичко, което искахте да знаете за

предстоящите ви задължения (и права) на студенти.

Нямахме възможността да работим съвместно, но, по свой си начин,

успехите или затрудненията на всеки един от вас ни срещаха или ни

подтикваха да се търсим.

Надявам се, че през времето, в което бяхте студенти в „нашия“ факултет, сте

открили истински за вас самите предизвикателства и сте постигнали това,

което ви дава не само самочувствие и увереност на професионалисти, но и ви

позволява да уважавате самите себе си!

В момента, в който поемате по различните си пътища (и житейски, и

професионални), ви пожелавам много здраве и успехи, споделени радости и

вярата, че във всяко ново начинание ще постигате своите победи, колкото и

трудни понякога да са те!

На добър час!

ас. Биляна Гъркова



Вашите академични наставници
гл.ас. д-р Бистра Мизова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Педагогика, задочна форма на обучение

Този път за разлика от всеки друг (А вие, Уважаеми Мои, най-добре

знаете, че това е почти невъзможно!) ще се опитам да бъда кратка. Не

защото няма какво да ви кажа на изпроводяк, а защото в моменти, когато

трябва да кажеш най-важните неща на хората, които обичаш, изпитваш и

вълнение, и радост, но и трудност, и малко тъга. Защо тъга, ще попитате?

Защото времето, в което пиша това обръщение, е време и на размисъл, и на

обръщане към самата мен и моите спомени за онова, с което ме дарихте. А

то е, вярата и удовлетвореността, че сте личности, носещи в себе си

магнетизъм, енергия за промяна и специално посвещение. Посвещение, в

което влязохме заедно и в което надявам се, оставаме заедно. Това

посвещение има много лица, има много имена – нашият Университет,

нашият Факултет, нашата Професия на педагози.

В мислите ми и дълбоко в самата мен оставате сред най-вдъхновяващите

ме хора, които ми припомниха, колко е прекрасно човек да преследва

мечтите си, защото моята беше да бъда сред такива като вас! Вие бяхте тези,

които ме научихте да бъда по-добра, по-приемаща, по-пъстролика, но в

крайна сметка да бъда себе си.

Благодаря ви!



Вашите академични наставници
гл.ас. д-р Бистра Мизова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Педагогика, задочна форма на обучение

Ще си позволя да завърша с една набързо „скроена”специално за вас

парафраза на древна китайска мъдрост:

Забързани във всекидневието и лудия живот,

Нека си позволим да поспрем и да почувстваме за миг покой

и … тогава ще разберем

колко безразсъдно е да се луташ насам-натам без мечти.

Нека се научим понякога да запазваме мълчание

и… ще забележим,

че сме казвали твърде много излишни думи.

Нека бъдем добри

и… ще осъзнаем,

че не е възможно да си добър, ако съдиш прекалено строго другите.

На моя ПЪРВИ курс, випуск 2010-2015, специалност „Педагогика“,  

Бистра Мизова 



Вашите академични наставници
доц. д-р Божидара Кривирадева - академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Социални дейности, редовна форма на обучение

Всяка история започва с любопитство, с усещане за предизвикателство. 

Всичко предстои.

Четиригодишен път вече е извървян, четиригодишна история вече е написана. 

Университетът ще ви свързва завинаги с пътя към познанието и към много 

приятелства, с времето, в което градихте себе си като личности и бъдещи 

специалисти. 

Алма Матер е мястото, където винаги сте добре дошли, където радостта от 

вашите успехи ще бъде споделена, къдете можете да търсите отговори и да 

намирате професионална подкрепа.

Всеки от вас тръгва по своя трудов път. Пожелавам ви работа, която да ви 

носи удовлетворение, усещане за добротворчество, в която да се чувствате 

полезни и ценени професионалисти!

Желая на всеки от вас любов и светлина по пътя!

доц.д-р Божидара Кривирадева



Вашите академични наставници
доц. д-р Динко Господинов - академичен наставник на абсолвентите  

от специалност Социални дейности, задочна форма на обучение

Скъпи колеги,

Поздравявам Ви с успешното завършване на 

обучението в бакалавърската степен.

Надявам се, че то е било полезно за Вас. Пожелавам 

Ви успешна професионална реализация в областта на 

дълбоко хуманната социална работа.

Уверен съм, че в своя път през годините ще носите в 

себе си светъл спомен за Алма матер, за колегите и 

приятелите от курса, с които бяхте заедно през тези 

пет години.

На добър час !

доц.д-р Динко Господинов



Вашите академични наставници

доц. д-р Ваня Божилова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Неформално образование, редовна форма на обучение

Скъпи колеги,

Имахме изключителната възможност да бъдем заедно през изминалите 4 години. А те за

всеки от нас бяха изпълнени с много и противоречиви емоции – от искреното желание да

учим, от неподправения стремеж да изследваме и да творим, от нестихващият устрем да

навлизаме в нови територии на науката, да се докосваме до практиката и да бъдем част от

нея до срещата със ситуации на неразбиране и проблеми, недоразумения и неясноти. Но

като че ли това е естественият път на съзряването и ученето, естественият път на

развитието.

Но по важното е, че по този път вървяхме заедно! Или поне моето желание като курсов

ръководител беше, да съм до вас и с вас. Искрено се надявам да съм успяла и да съм

„запалила” това усещане и у вас.

Сега, когато се връщам назад в годините, отново пред мен „оживяват”

някои съвместни случвания:

- Случи се нашата първа среща – запознахме се в аудитория 431 А, на така известния за

студентите 4-ти км. За мен вие бяхте първият курс от специалност „Неформално

образование”, на който аз съм курсов ръководител. И...бях развълнувана, но и доста

притеснена.



Вашите академични наставници

доц. д-р Ваня Божилова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Неформално образование, редовна форма на обучение

А какво видях срещу себе си: момчета и момичета, одушевени от това, че са

студенти и малко пообъркани от това, какво е неформалното образование, в чиито дебри те

са готови да се спуснат.

Случи се да бъда ваш преподавател – срещнахме се по пътя на ученето в няколко

дисциплини през втори и трети курс – Методически изисквания към обучението на

възрастни, Организиране на курсове за неформално образование, Работа в екип.

Какво разбрах за вас: че искате да учите, но в среда, която ви подкрепя; че искате

справедливо да бъдат оценявани вашите усилия; че сте готови да помогнете, когато някой

в курса има потребност от това; че желаете и можете да общувате на чужд език в процеса

на обучение и го правите с изключително удоволствие; че създавате приятелства, на които

държите; че знаете накъде вървите и сте готови само на „неизбежни компромиси”; че

непримиримо държите на истината в отношенията и в общуването между хората.

- Случи се да бъдем заедно в курс със студенти по програма Еразъм – с удоволствие

наблюдавах как общувате с тях, как се смеете и си помагате, как учите, как създавате

подгрупи и как разпределяте отговорности помежду си, как се самооценявате и оценявате

другите, как прилагате уменията си да общувате на английски език.

Какво осмислих: че имате нужда от повече такива срещи, които ви дават възможност

да покажете повече от това, което нашето университетско образование ви дава като

възможност.



Вашите академични наставници

доц. д-р Ваня Божилова – академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Неформално образование, редовна форма на обучение

- Случи се да бъдем заедно при срещата с базовите специалисти от преддипломната

практика на нашата специалност.

Какво усетих: че имам до себе си отговорни, мислещи и креативни хора, които не

само могат да учат, но и от които можем много да научим.

- Случи се да бъдем заедно и в различни проектни инициативи. Имахме едно вълнуващо

пътуване до Българо-Германския център за професионално образование и обучение в

Плевен.

Какво осъзнах: че имам до себе си колеги и приятели, с които заедно учим, но и се

забавляваме.

Пожелавам ви от сърце, по пътя който ви предстои да извървите занапред, да

виждате, разбирате, осмисляте, усещате и осъзнавате, че не сте сами, че успеха на

всяко нещо, зависи от това да имате хора до себе си, с които да сте ЗА ЕДНО!

БЪДЕТЕ ДОБРИ ХОРА, УСПЕШНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И ПРЕДАНИ

ПРИЯТЕЛИ!

доц.д-р Ваня Божилова



Вашите академични наставници

гл.ас. д-р Силвия Върбанова- академичен наставник на абсолвентите от 

специалност Неформално образование, задочна форма на обучение

Скъпи колеги,

Често се връщам към първите ни срещи в началото на следването ви в специалност

„Неформално образование“. В спомените ми винаги изплуват онези мигове, изпълнени

с вълненията ви от очакванията за изява в професионално поле, в което могат да се

откриват нови и нови предизвикателства. В израстването ви през четирите години на

обучение съхранихте стремежа към откриване, не се подадохте на изкушението на

безвъпросното съгласие и готовите решения, на гарантираното самочувствие, породено

от виждането, че образците са създадени и ние просто трябва да ги следваме. Всяко

знание, което не поражда нови въпроси, много скоро умира. Убедена съм, че в

професионалния си път не само ще прилагате, но и ще създавате новото, ще

разширявате полетата за изява и развитие на тези, с които работите. Надявам се да

продължим да работим заедно. Новите предизвикателства предстоят.

В нашата креслива епоха, в която културната недоимъчност и духовната анемия

разширяват пространствата си, духът на търсене, който носите, ще създава работещи,

развиващи, вдъхновяващи идеи и решения.

Пожелавам ви здраве и много време, за да се наслаждавате на даровете и вълненията,

носени от всеки ден, много споделени радости, ведро настроение, с което да се

справяте с трудностите.

На добър час! 

гл. ас. д-р Силвия Върбанова



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Ива Гергова                    Ралица Василева       Ренета Кръстева         Божидар Андреев            Ани Руменова

Гергана Каранешева         Йоанна Санчес        Ростислава Пенчева        Лора Андонова            Сияна Стоянова



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Вивиана Стефанова                      Калина Иванова                 Атанасиос Стефанидис

Евангелия Анастасиаду                 Ирини Теодоропулу



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Дяна Станджикова         Вера Цветкова          Теодора Младенова     Елена Гуджерова          Диляна Димитрова

Ангелина Георгиева          Даниела Панова       Михаела Стоименова      Надя Капчина         



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Гергана Мъжгалова                         Ивелина  Атанасова                      Христина  Колева



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Михаела Тодорова            Диана Ташева                  Атанас Танев            Симеон Захариев          Марио Петров

Гаврил Стефанов        Александра Налбантова    Димана Димитрова        Нина Кирова               Мария Краева



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Иван Каменов             Александър Додев      Гергана Светославова     Ивайло Станев         Кристина Трайкова

Хюлия Бекир                 Елица Иванова        Любослава Захариева       Мадлена Маркова           Елия Арсова



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Цецка Раловска           Анатоли Николов          Пламена Пашина       Цветелина Желязкова    Християна Геринска

Георги Петков          Стилияна Иванова               Ася Гогова                 Гергана Георгиева         Златин Георгиев



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Йоана Стефанова          Дарина Бижова              Дениса Травлева          Гергана Кирилова            Асил Ал Кака

Калоян Трулев         Кристина Манасиева     Каролина Атанасова       Екатерина Белишка         Полина Тодева     



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Кръстина Табакова         Теодора Гюрова      Цветомила Джанабетска     Адриана Манева         Деница Попова  

Ивона Стойковска                         Душица Андонов                          Юлия Алексеенко       



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 – настоящите 

Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Пламена Георгиева         Сирма Аладжем           Десислава Петрова            Силвия Дойчева        Ивайло Панайотов

Теменужка Георгиева          Мариана Дончева         Александрина Георгиева     Асибе Цингарева



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Теодора Костова                                 Изабела Симова                                    Сузан Агуш

Александър Миланов                              Камелия Борисова



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Рама Кахул                  Кристине Костова            Елена Кръстева           Ралица Кирова              Виктор Петров

Ивелина Стефанова             Луиза Танчева                  Пламена Петрова                     Станислава Енева  



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Елисавета Костова                 Снежана Владимирова                       Иванина Иванова



А това сте Вие – дипломиралите се от Випуск 2014/2015 –

настоящите Алумни

СПЕЦИАЛНОСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Дороти Илиева                  Ася Коцева           Милена Александрова      Валерия Иванова       Христина Вълчанова

Екатерина  Иванова         Ренета Младенова         Татяна Делчева     Маргарита Николова    Маргарита Панчева



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Ива Ивайлова Гергова 32326 i_guergova@abv.bg 0889 773 476

2 Ралица Валентинова Василева 32470 ralitoo_@abv.bg 0886 370 066

3 Ренета Дончева Кръстева 32473 Krasteva_reneta@abv.bg 0884 118 244

4 Божидар Митков Андреев 32487 elbrillante@abv.bg 0877 712 947

5 Ани Руменова Настева 32512 ani.nasteva@gmail.com 0876 575 189

6 Гергана Петрова Каранешева 32522 gergana.karanesheva@abv.bg 0895 796 965

7 Йоанна Хуан Мигел Санчес 32529 yoli92@abv.bg 0876 811 440

8 Ростислава Миткова Пенчева 32535 rostislava_92@abv.bg 0877 289 282

9 Лора Олегова Андонова 32516 loriandonova@gmail.com 0879 147 990

10 Сияна Веселинова Стоянова 32542 siqnaveselinova@gmail.com 0889 411 194

11 Вивиана Сашова Стефанова 32545 vivianastefanova@gmail.com 0883 366 452

12 Калина Иванова Иванова 32532 kali.1992@abv.bg 0894 241 401

13 Атанасиос Констандинос Стефатидис 820084 sakis20drama@gmail.bg -

14 Евангелия Константинос Анастасиаду 820101 litsa_rb@hotmail.com 0897 082 447

15 Ирини Кирякос Теодоропулу 820102 the.eirini@gmail.com 0899 061 681

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати

СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Дяна Рангелова Станджикова 82240 bg-didka@abv.bg 0895 635 848

2 Вера Христова Цветкова 82247 vera1.cvetkova@abv.bg 0884 463 398

3 Теодора Сашкова Младенова 82098 mladenowa-tedi@abv.bg 0885 706 251

4 Елена Петрова Гуджерова 82213 evharistinki_sofia@abv.bg 0884 743 356 и 02/955 96 43

5 Диляна Димитрова Димитрова 82245 di_di_dimitrova81@abv.bg 0885 250 141

6 Ангелина Райкова Георгиева 82180 a.karamanska@abv.bg 0885 535 213

7 Даниела Кирилова Панова 82206

8 Михаела Иванова Стоименова 82212

9 Надя Иванова Капчина 82225 kapchina@abv.bg 0887 644 933

0898 415 484

10 Гергана Димитрова Мъжгълова 82231 0876 561 541 и 0889 561 541

11 Ивелина Любомирова Атанасова 82239 iv.atanasova@abv.bg 0885 720 161

12 Христина Георгиева Колева 82258 koleva66@mail.bg 0878 462 832



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Михаела Валериева Тодорова 66822 m.todorova90@abv.bg 0887 364 665

2 Диана Руменова Ташева 66828 tasheva_diana@abv.bg 0889 001 079

3 Атанас Светославов Танев 66875 tane_1991@abv.bg 0886 760 861

4 Симеон Андреев Захариев 66901 flaier91@yahoo.com 0888 239 995

5 Марио Петров Петров 66904 mario_petrow@abv.bg 0889 637 054

6 Гаврил Стефанов Стефанов 66906 gavril.stefanov@abv.bg 0897 961 750

7 Александра Тодорова Налбантова 66913 alexandra.nalbantova@gmail.com 0879 000 705

8 Димана Ванева Димитрова 66928 dimanavaneva@abv.bg 0883 388 197

9 Нина Петрова Кирова 66929 ninakirovaa@abv.bg 0899 303 599

10 Мария Атанасова Краева 66930 meri_li@abv.bg 0888 220 394

11 Иван Ивов Каменов 66931 ivankamenov92@abv.bg 0884 784 144

12 Александър Светославов Додев 66932 dodev92@abv.bg 0885 066 785

13 Гергана Валентинова Светославова 66933 gvsvetoslavova@abv.bg 0896 40 45 23 и 0986 29 76 03

14 Ивайло Емилов Станев 66934 ivaylo_stanev92@abv.bg 0878 909 796

15 Кристина Мариова Трайкова 66935 kristanina_@abv.bg 0898 617 210

16 Хюлия Илхам Бекир 66937 hyulito@gmail.com 0883 508 087

17 Елица Миленова Иванова 66939 ellemilenova@abv.bg 0876 854 666



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

18 Любослава Кирилова Захариева 66940 luboslava_zaharieva@abv.bg 0988 341 493

19 Мадлена Радославова Маркова 66943 madlena93@mail.bg 0883 574 787

20 Елия Георгиева Арсова 66945 eli1008@mail.bg 0895 158 227

21 Цецка Светославова Раловска 66946 c.ralovska@abv.bg 0896 425 898

22 Анатоли Михайлов Николов 66947 anatoli_ni@abv.bg 0886 685 721

23 Пламена Валентин Пашина 66950 plamena_pash@yahoo.com 0889 992 122

24 Цветелина Веселинова Желязкова 66951 cvj926@abv.bg 0885 725 416

25 Християна Владимирова Геринска 66958 kristana_gerinska@mail.bg 0883 351 776

26 Георги Кирилов Петков 66959 gosheto9204@abv.bg 0897 384 048

27 Стилияна Живкова Иванова 66960 ivanova_sis@abv.bg 0885 130 872

28 Ася Иванова Гогова 66964 asya.gogova@gmail.com 0879 626 981

29 Гергана Атанасова Георгиева 66965 gerigeorgievaa@gmail.com 0886 827 832

30 Златин Георгиев Георгиев 66967 zlatipleven@gmail.com 0883 304 845

31 Йоана Георгиева Стефанова 66968 joana_stefanowa@abv.bg 0899 508 052

32 Дарина Стоилова Бижова 66969 darinabijova@abv.bg 0887 283 884

33 Дениса Славчева Травлева 66972 denisa.travleva@abv.bg 0896 945 662

34 Гергана Евтимова Кирилова 66973 kirilova.gergana55@gmail.com 0883 443 552



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

35 Асил Ахмед Ал Фрейх Ал Кака 66974 asil.al.freyh@gmail.com 0882 797 761

36 Калоян Маринов Трулев 66976 trulev@grajdani.bg 0897 054 332

37 Кристина Пламенова Манасиева 66981 kiseto@mail.bg 0893 937 803

38 Каролина Валентинова Атанасова 66983 karolina_atanasova@abv.bg 0894 656 494

39 Екатерина Атанасова Белишка 66986 ekaterina.belishka@gmail.com 0890 328 525

40 Полина Божидарова Тодева 66988 polina.todeva@gmail.com 0885 837 543

41 Кръстина Александрова Табакова 66989 krisi.tabakova@gmail.com 0887 070 205

42 Теодора Иванова Гюрова 66991 t.ivanova922@abv.bg 0889 893 589 и 02 992 97 41

43 Цветомила Петкова Джанабетска 66995 dzhanabetska@gmail.com 0886 976 104

44 Адриана Сергеева Манева 67002 adriana.maneva@gmail.com 0894 603 890

45 Деница Димитрова Попова 67009 denypoppova@gmail.com 0899 844 098

46 Ивона Стойковска 820150 ivona.stoikovska@gmail.com 0895 030 454

47 Душица Кирил Андонов 820151 dushica23@gmail.com 0876 331 112

48 Юлия Анатолиевна Алексеенко 820156 juliaalekseenko9@gmail.com 0897 715 699



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати
СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Пламена Иванова Апостолова-Георгиева 77311 plamy@abv.bg 0886 675 544

2 Сирма Констансиел Аладжем 77366 sirmapandova@gmail.com 0897 986 124 и 02/821 49 52

3 Десислава Петрова Петрова 77414 desi19_@abv.bg 0895 270 044

4 Силвия Василева Дойчева 77428 logos85@abv.bg 0899 343 857

5 Ивайло Пламенов Панайотов 77429 - 0886 646 638

6 Теменужка Александрова Георгиева 77439 temi.georgieva@gmail.com 0896 776 057

7 Мариана Александрова Дончева 77457 mariana_don4eva@yahoo.com 0889 672 612 и 073/ 88 11 20

8 Александрина Кристиян Георгиева 77461 alessandrina_georgieva@abv.bg 0884 854 909

9 Асибе Реджепова Цингарева 77462 asibe.tsingareva@gmail.com 0897 971 395

10 Теодора Красимирова Костова 77466 teodora.kostova91@abv.bg 0886 628 368

11 Изабела Славчова Симова 77467 zofia15@abv.bg 0899 914 996 и 0722 66 425

12 Сузан Ариф Агуш 77469 suzanagush100@abv.bg 0888 429 906 и 02/872 9316

13 Александър Наталиев Миланов 77527 info@amilanov.org 0888 271 283

14 Камелия Тихомирова Борисова 77528 kami_tihomirova@abv.bg 0889 951 428



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати

СПЕЦИАЛНОСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Рама Хусен Кахул 20056 rama_kahul@outlook.com 0886 332 277

2 Кристине Георгиева Костова 20089 kristine@abv.bg 0895 462 383

3 Елена Славейкова Кръстева 20093 eli@rio.bg 0897 988 863

4 Ралица Даниелова Кирова 20094 raly.bg@gmail.com 0895 226 012

5 Виктор Димитров Петров 20097 - 0897 443 157

6 Ивелина Симеонова Стефанова 20098 pifanita@abv.bg 0887 787 719

7 Луиза Росен Танчева 20099 luiza.tancheva@gmail.com 0887 093 878

8 Пламена Красимирова Петрова 20101 chebelita@abv.bg 0897 397 151

9 Станислава Руменова Енева 20102 stanislava.eneva@gmail.com 0882 48 44 44

10 Елисавета Преславова Костова 20109 elisaveta.kostova1@abv.bg 0884 265 100

11 Снежана Венциславова Владимирова 20114 snezhana.vladimirova@abv.bg 0899 332 042

12 Иванина Пламенова Иванова 20115 ivanina.ivbg@gmail.com 0877 515 167



За да бъдем винаги свързани –

вашите координати

СПЕЦИАЛНОСТ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

№ Име, презиме и фамилия фак. № E-mail GSM

1 Дороти Георгиева Илиева 10027 dorothy.ilieva@gmail.com 0899 322 268

2 Ася Красимирова Коцева 10033 koceva90@abv.bg 0889 097 484

3 Милена Радославова Александрова 10044 elektra_blue@abv.bg 0888 775 002

4 Валерия Валериева Иванова 10045 valeria.mazza@abv.bg 0888 638 602

5 Христина Росенова Вълчанова 10046 hrvalchanova@gmail.com 0988 784 575

6 Екатерина Георгиева Иванова 10047 ekiivanova@abv.bg 0896 892 171

7 Ренета Николаева Младенова 10051 re_ni@abv.bg 0885 971 914

8 Татяна Петрова Делчева 10052 tatyana.delcheva89@gmail.com 0877 525 286

9 Маргарита Иванова Николова 10054 mimi.ivanova_911@abv.bg 0883 353 545

10 Маргарита Христова Панчева 10084 margoto_fr@mail.bg 0878 977 057



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

В началото на пътя към Неформалното образование – 29.11.2011 г. 



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

На разходка из гр. Плевен след посещение в Българо-германския 

център за професионално образование и обучение със студенти 

от спец. Неформално образование, 10.10.2014 г.



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

Обучителен семинар със студенти от III курс от спец. Педагогика, Социални 

дейности,  Неформално образование и чуждестранни студенти по програма 

„Еразъм“ на Университетска научна база „проф. Цветан Бончев”, м. 

Гьолечица, 09.05.2014 г.



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

По време на  обучителния семинар в Университетска научна база 

„проф. Цветан Бончев”, м. Гьолечица, 10.05.2014 г.



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

След обучителния семинар на Университетска научна база „проф. 

Цветан Бончев”, м. Гьолечица, 10.05.2014 г.



СПОМЕНИ ОТ СЪВМЕСТНОТО НИ 

МИНАЛО

Представяне на идеята „ProfiPass“ „роденай“ и реализирана от  

студенти от спец. Неформалнообразование“ 30.03.2015 г.




