
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 

 

П Р О Т О К О Л  №  3/16.12.2014 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър 

на учебната 2014/2015 г. следните лица: 

Катедра „Психология и социални дейности“ 

1. Проф.дпсн Наталия Христова Александрова – 400 часа в 

упражнения по дисциплина Психология на развитието в специалност  

Психология , дисциплина Психология на обучението в специалностите, 

Социална педагогика, ПУПЧЕ,НУПЧЕ, ПНУП, дисциплина Педагогическа 

психология в специалностите Бит и технологии, ПОИИ и ДПИИ,дисциплина 

Социална работа с хора от третата възраст в специалност Социални 

дейности 

2. Проф.дмн Надежда Петрова Маджирова – 230 часа в упражнения 

по дисциплина  Психопатология в специалност  –Психология слят поток със 

Специална педагогика,  дисциплина Детско- юношеска психопатология в 

специалност Социална педагогика 

3. Проф.д-р Енчо Недялков Герганов –  300 часа в упражнения по 

дисциплина Основи на психометрията , психологическата диагностика и 

психолингвистика в специалност Психология, дисциплина специалност 

Специална педагогика 

4. Проф. д-р Милка Данева Василева – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на обучението в специалност НУПче – чужденци 

5. Проф..д-р Румяна Божинова Манова –  350 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на личността в специалност Психология , 

дисциплина Медии и комуникации в специалност „Социални дейности” 

6. Доц.д-р Добринка Асенова Божинова –250 часа в упражнения по 

дисциплина Увод в консултативна психология в специалност Психология  



7. Гл.ас.д-р Лазар Стойчев Дългърски – 300 часа в упражнения по 

дисциплина Обща психология в специалностите Специална педагогика, 

Социална педагогика, дисциплина Обща психология в специалностите 

ПНУП, НУПЧЕ и ПУПЧЕ  

8. Гл.ас. Иван Стефанов Стоянов – 450  часа  в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието в специалност -  НУПЧЕ , 

дисциплина Психология на обучението в специалност Социална педагогика, 

Психология, МИ, БФ 

9. Д-р Стойка Христова   Калчева – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Социална работа с лица, жертви на насилие в специалност 

“Социални дейности”  

10. Д-р Добрил Колев – 60 часа в упражнения по дисциплина 

Организационна психология в специалност „Психология” 

11. Д-р Петко Иванов Минев -  50 часа в упражнения по дисциплина 

Трудово право в специалност “Социални дейности”  

12. Д-р Валентин Асенов Чаушев - 60 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на развитието в жизнения цикъл в специалност 

Социални дейности 

13. Д-р Диляна Светославова Ангелова – 100 часа в упражнения по 

дисциплина Когнитивна психология в специалност Психология  

14. Лилия Виткова Бабакова - 150 часа в упражнения по дисциплина 

Психология на развитието в специалност Социална педагогика, дисциплина 

Психология на развитието в специалност НУПЧЕ 

15. Биляна Валериева Гинина - 60 часа в упражнения по дисциплина 

Педагогическа психология  в специалност Психология 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

- Лиляна Иванова Чобанова – 180 ч. упр. по дисциплината 

„Интеграция на лица със СОП“ с 2-ри курс, специалност Социална 

педагогика, 2 курс НУПЧЕ и дисциплината Индивидуални 



образователни програми при СОП с 2-ри курс специалност 

Специална педагогика. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мария Иванова 

Димитрова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 

докторска програма Специална педагогика   към катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Ресурсно подпомагане на ученици със 

специални образователни потребности, включени в общообразователната 

среда”,  научен ръководител доц.д-р Жана Атанасова Янкова  и дава много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Христина 

Христова Григорова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика   към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” за периода от  01.09.2014 до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Предизвикателното поведение 

у юноши и стратегии за преодоляването му”, научен ръководител проф.дпн 

Пламен Радев Иванов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Лиляна 

Иванова Томова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 

докторска програма Специална педагогика   към катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за периода от  01.09.2014 г.  до  01.12.2014 г. с 

тема на дисертационния труд  “Кодиране и декодиране на фигуративния 

език при дислексия и дискалкулия”, научен ръководител проф.дпн Дора 

Стоилова Левтерова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Диана Минкова 

Димитрова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 



докторска програма Теория на възпитанието и дидактика   към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” за периода от  01.09.2014 до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Интерактивни методи за 

обучение по английски език в началния етап на основното образование”, 

научен ръководител проф.д-р Галин Борисов Цоков  и дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Донка Ангелова 

Денизова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието; докторска програма Управление на образованието към 

катедра “Педагогика и управление на образованието” за периода от  

01.09.2014 до  01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Система за прием 

и задържане на млади педагогически специалисти в училищното 

образование”, научен ръководител доц.д-р Албена Александрова  и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Марияна 

Валентинова Бизова-Георгиева -  редовен докторант по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието; докторска програма Управление на 

образованието   към катедра “Педагогика и управление на образованието” за 

периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  

“Компетентности на училищния директор”, научен ръководител проф.дпн 

Пламен Радев  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мирена 

Иванова Васева -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство   към катедра “Естетическо възпитание” за периода 

от  01.09.2014  до  01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  

“Интерактивни методи на обучение по изобразително изкуство /за деца от 



предучилищна възраст/”, научен ръководител доц.д-р Даниела Тодорова 

Маркова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Боян Людмилов 

Блажев -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство   към катедра “Естетическо възпитание” за периода 

от  01.09.2014  до  01.12.2014 г.  с тема на дисертационния труд  “Развитие на 

художественотворческите способности на учениците чрез практически 

задачи по живопис”, научен ръководител проф.д-р Бисер Илиев Дамянов  и 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Найден 

Младенов Младенов -  редовен докторант по: : област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 

изобразително изкуство   към катедра “Естетическо възпитание” за периода 

от  01.09.2014  до  01.12.2014 г.  с тема на дисертационния труд  “Дигитални 

технологии в обучението по изобразително изкуство”, научен ръководител 

проф.д-р Бисер Илиев Дамянов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа Станка Иванова 

Даутовска – редовен докторант по: област на висше образование 8.Изкуства, 

професионално направление 8.3.Музикално и танцово изкуство, докторска 

програма Музикознание и музикално изкуство към катедра „Музика“ за 

периода от 01.09.2014  г. – 01.12.2014  г.  с тема на дисертационния труд 

„Особености на песенния фолклор в североизточна Добруджа“, с научен 

ръководител доц.д-р Таня Викторова Бурдева, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Венелина 

Стоева Стоева -  редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология   



към катедра “Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014  до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Разбирането за лъжата и 

тайната в юношеската възраст”, научен ръководител проф.дпн Румен 

Иванов Стаматов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Виктория 

Антраник Кеворкян -  редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология   

към катедра “Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014 до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Възрастова динамика на 

психологическото време и его-ангажираност в темите на живота”, научен 

ръководител доц.д-р Ирена Иванова Левкова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Лилия Виткова 

Бабакова -  редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология   към катедра 

“Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. 

с тема на дисертационния труд  “Стратегии за справяне с всекидневните 

стресиращи дразнители и постигането на жизнена удовлетвореност в стара 

възраст”, научен ръководител доц.д-р Пламен Ангелов Цоков  и дава много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Биляна 

Валериева Гинина -  редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология   

към катедра “Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014 до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Особености на емоционалната 

привързаност в ранното детство”, научен ръководител доц.д-р Кирилка 

Симеонова Тагарева  и дава много добра оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Цветомира 

Ангелова Ангелова -  редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Специална психология   към катедра 

“Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. 

с тема на дисертационния труд  “Психо-социални детерминанти на 

образованието при атипично развитие”, научен ръководител проф.д-р Цанка 

Попзлатева  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Невена 

Георгиева Коилова -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика /Педагогика на 

взаимодействието „дете-околна среда“/   към катедра “Предучилищна 

педагогика” за периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. с тема на 

дисертационния труд  “Технология на възпитаване на сътрудничество у 6-7-

годишните деца в процеса на подготовката им за училище”, научен 

ръководител доц.д-р Камелия Бориславова Галчева  и дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Пенка Кръстева 

Вълчева -  редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...; докторска програма Методика на обучението по български 

език и литература   към катедра “Предучилищна педагогика” за периода от  

01.09.2014 до  01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Педагогическа 

технология за развитие на детската наративна компетентност в 

подготвителна група”, научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов 

Ангелов  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ивана Илчо 

Миладинова -  редовен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 



Психология; докторска програма Специална психология   към катедра 

“Психология и социални дейности” за периода от  01.09.2014 до  01.12.2014 г. 

с тема на дисертационния труд  “Психологически особености на работещите 

с деца със специални образователни потребности”, научен ръководител 

проф.дпн Дора Стоилова Левтерова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Стефан 

Любомиров Августинов -  редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Специална психология   

към катедра “Психология и социални дейности” за периода от  01.9.2014  до  

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд  “Динамика на интеракциите в 

семейство на дете от аутистичния спектър”, научен ръководител проф.дпн 

Дора Стоилова Левтерова  и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ванина Станева 

Селдарова – редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика за периода от 01.10.2014 г. до 

01.12.2014 г. с тема на дисертационния труд „Сътрудничество училище-

семейство в приобщаването на ученици със специални образователни 

потребности“, научен ръководител доц.д-р Жана Атанасова Янкова и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Лилия Виткова 

Бабакова – редовен докторант към катедра „Психология и социални 

дейности“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология с тема на дисертационния труд 

„Стратегии за справяне с всекидневните стресиращи дразнители и 

постигането на жизнена удовлетвореност в стара възраст“, научен 

ръководител доц.д-р Пламен Ангелов Цоков за периода от 01.03.2014 г. до 



01.12.2014 г., дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 02.12.2014 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява доц.д-р Румяна Димитрова Танкова / за научен 

ръководител на Марияна Илиева Сенгелиева – задочен докторант към 

катедра НУП по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска 

програма Методика на обучението по български език и литература в 

началния етап на СОУ, с тема на дисертационния труд „Алтернативна 

технология на ограмотяване в подготвителна група /подготвителен клас/“ 

поради загуба на предходен научен ръководител  доц.д-р Кристина Стоилова 

Танева.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри доклад-самооценка за 

програмна акредитация на докторска програма Социални политики и 

социална работа по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки; професионално направление 3.4. Социални дейности. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в 

Педагогически факултет  за учебната 2015/2016 година, както следва: 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  3. Социални, стопански и правни науки   

  3.2.  Психология   

1 Психология и 

социални 

дейности 

 Специална психология - 1 

 

ФС РЕШИ:  Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в катедра „Психология и социални 

дейности“ на Педагогически факултет  на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 93 от 11.11.2014 г. по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2 Психология , научна специалност Социална психология, по 



предложение на катедрения съвет, протокол № 4/13.12.2014 г. и на основание чл. 

4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2) от ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ, 

предлагаме на Ректора да определи със заповед следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпсн Толя Ангелова Стоицова – НБУ – София, 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Социална психология 

2. Доц.д-р Антоанета Георгиева Русинова – Христова – БАН – София, 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Социална психология 

3. Проф.д-р Станислава Йорданова Стоянова – ЮЗУ «Неофит Рилски» - 

Благоедград, 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност Социална психология.  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Обща психология. 

2. Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”,  по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Педагогическа и възрастова психология. 

3. Проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”,  по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Психология на дейността. 

4. Доц. д-р Михаил Николов Проданов - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Социална психология. 



        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Институт за изследване на 

населението и човека при БАН, гр. София, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Социална психология - външен.  

2. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология -вътрешен. 

 

ФС РЕШИ:  Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в катедра „Психология и социални 

дейности“ на Педагогически факултет  на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 93 от 11.11.2014 г. по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2 Психология , научна специалност Педагогическа и 

възрастова психология, по предложение на катедрения съвет, протокол № 

4/13.12.2014 г. и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2(8), чл. 57(2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ, предлагам да определите с Ваша заповед 

следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Борис Симеонов Минчев – Софийски университет «Св. 

Климент Охридски» ”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Обща психология. 

2. Доц.д-р Мария Енчева Мутафова – Югозападен университет 

«Неофит Рилски» - Благоевград,  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология 



3. Доц.д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен университет 

«Неофит Рилски» - Благоевград,  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Обща  психология. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

2. Проф.д-р Калин Кънчев Гайдаров - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”,  по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Психология на дейността. 

3. Доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

“Паисий  Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология.  

4. Доц. д-р Ирена Иванова Левкова - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Педагогическа и възрастова психология. 

        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Институт за изследване на 

населението и човека при БАН, гр. София, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология - 

външен. 

2. Доц. д-р Михаил Николов Проданов – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, стопански 



и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна 

специалност Социална  психология- вътрешен. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри еднократно за учебната 2014/2015 г. 

дисциплината „Неврологични основи на комуникативните нарушения“ в 

магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“ да бъде 

преместена от първи курс, първи семестър в първи курс, втори семестър. 

ФС РЕШИ: Одобрява Управителен съвет на Център за електронно 

обучение в състав: Председател доц.д-р Владимира Ангелова и членове : проф.д-

р Галин Цоков, доц.д-р Методий Ангелов, гл.ас.д-р Диана Станчева, гл.ас. Вили 

Янчева и гл.ас. Огнян Койчев. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри разкриването на Център за 

електронно обучение при Педагогически факултет с директор доц.д-р Владимира 

Ангелова и приеме Правилник за устройството и дейността му. 

ФС РЕШИ: Одобрява следната промяна на учебните планове в 

специалностите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от професионално 

направление 1.2. Педагогика в частта избираеми дисциплини – да се увеличат 

предлаганите учебни курсове до минимум четири дисциплини на избираема част.  

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /доц.дпн Р.Танкова/ 

 

 

       
 


