
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  №  5/13.03.2018 г. 

 

ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в състав: 

Председател: доц.д-р Елена Стоянова Събева 

Членове: доц.д-р Методий Ангелов 

  Доц.д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

ФС РЕШИ: Избира комисия за атестиране на преподавателите от 

Педагогическия факултет за срок от две години /2018-2020/ в състав: 

Председател: проф.дпн Валентина Стойчева Маргаритова 

Членове: доц.д-р Жана Атанасова Янкова 

      Доц.д-р Таня Викторова Бурдева 

ФС РЕШИ: Избира комисия за качеството на научно-изследователската 

продукция в състав: 

Председател: проф.дпн Пламен Радев Иванов 

Членове: Проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов  

Проф.дпн Румен Иванов Стаматов  

проф.д-р Бисер Илиев Дамянов 

  Доц.д-р Галена Стоянова Иванова  

Доц.д-р Албена Александрова Овчарова 

  Доц.д-р Владимира Стефанова Ангелова 

   

ФС РЕШИ:  Да бъде прекратена докторантурата на Траян Валентинов 

Траянов – задочен докторант по: област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.1.Теория и управление на 

образованието, докторска програма Управление на образованието, на 

основание подадено заявление от докторанта, считано от 01.03.2018 г. 



ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Бояна Руменова 

Радева – задочен докторант по: област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, докторска програма Управление на образованието , съгласно чл. 

26, ал. 1 от Правилника за РАС на ПУ за срок от 2 години,  считано от 

01.03.2018 г., поради майчинство. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  ЖАНЕТА 

ВАСИЛЕВА ЯМАЛИЕВА -  редовен докторант към  катедра “Психология” 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: 

“Проблемът за моралното лицемерие в прехода към зрелостта”, научен 

ръководител: проф. дпн Румен Стаматов за периода от  01.03.2017 г. до 

01.03.2018 г.  дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано 

от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Да бъде променена темата на дисертационен труд от 

„Психичното благополучие и смисълът на живот в юношеска възраст” на 

„Психично благополучие и смисъл на живота в прехода към зрелостта ” на Ина 

Илианова Карова - 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”. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  ИНА 

ИЛИАНОВА КАРОВА -  редовен докторант към  катедра “Психология” 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: 

„Психично благополучие и смисъл в живота в прехода към зрелостта ” с научен 

ръководител: проф. дпн Румен Стаматов за периода от  01.03.2017 г. до 



01.03.2018 г.  дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано 

от 01.03.2018 г.  

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  РАДОМИРА 

СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА-  редовен докторант към  катедра “Психология ” 

по: област на висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология; докторска програма Специална 

психология  с тема на дисертационния труд: “ Българският жестомимичен език: 

психо-лингвистични и комуникативни измерения ”, научен ръководител: 

проф.дпн Дора Стоилова Левтерова -Гаджалова  за периода от  01.03.2017 г. до 

01.03.2018 г.   и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  МАРИЕЛА 

НИКОЛОВА КРАТУНКОВА-ГЮЗЕЛЕВА -  задочен докторант към  катедра 

“Психология ” по: област на висше образование 3 . Социални, стопански и 

правни науки; професионално направление 3.2. Психология; докторска 

програма Специална психология  с тема на дисертационния труд: “ 

Екзекутивни функции при ученици със специфични нарушения на 

способността за учене ”, научен ръководител: проф.дпн Дора Стоилова 

Левтерова -Гаджалова  за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г. , дава много 

добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  АТАНАС 

АНГЕЛОВ КАМЕНОВ -  задочен докторант към  катедра “Психология ” по: 

област на висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология; докторска програма Специална 

психология  с тема на дисертационния труд: “ Медийният образ на хора с 

двигателни увреждания ”, научен ръководител: проф.дпн Дора Стоилова 

Левтерова -Гаджалова  за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.  и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  ДИЛИЯН ИЛЧЕВ 

МАНОЛОВ -  редовен докторант към  катедра “Психология ” 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: “Психичното благополучие в 

прехода към зрелостта ”, научен ръководител: доц.д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.  и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  РОЗА 

ЛЮБЕНОВА ДИНЧЕВА -  редовен докторант към  катедра “Психология ” 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: “ 

Ефекти на гнева върху развитието на Аз-ефективността”, научен ръководител: 

доц.д-р Пламен Ангелов Цоков за периода от  01.03.2017 г. до 01.03.2018 г. и 

дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  ИЛИЯ ТОДОРОВ 

МАРИНЧЕШКИ -  задочен докторант към  катедра “Психология ” 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: „Себеутвърждаване чрез 

просоциално поведение при прехода от юношество към зрялост”, научен 

ръководител: проф. дпсн Веселин Костов Василев за периода от  01.03.2017 г. 

до 01.03.2018 г.  и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Десислава Сашева 

Апостолова – редовен докторант в катедра Предучилищна педагогика по  

област на висше образование:        1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.2. Педагогика , докторска програма  Теория на възпитанието 

и дидактика, с тема на дисертационния труд „Модел за преодоляване на 

проблеми в поведението при деца от предучилищна възраст“, научен 

ръководител доц. д-р Галена Иванова за периода 01.03.2017 г. – 01.03.2018 г. и 

дава  „много добра” оценка.   



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Теодора Живкова 

Бахчеванова – задочен докторант в катедра Предучилищна педагогика по  

област на висше образование:        1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.2. Педагогика , докторска програма  Теория на 

възпитанието и дидактика/Предучилищна педагогика:, с тема на 

дисертационния труд „Развитие на сюжетно-ролевата игра като съвместна 

дейност при 5-7 – годишните деца“, научен ръководител доц. д-р Галена 

Иванова за периода 01.03.2017 г. – 01.03.2018 г. и дава  „много добра” оценка.   

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Елена Ангелова 

Каменова   – задочен докторант в катедра Предучилищна педагогика по  област 

на висше образование:        1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.2. Педагогика , докторска програма  Теория на възпитанието 

и дидактика/Предучилищна педагогика:, с тема на дисертационния труд 

„Иновативен педагогически модел за усвояване на чужд език в предучилищна 

възраст“, научен ръководител доц. д-р Боряна Иванова за периода 01.03.2017 г. 

– 01.03.2018 г. и дава  „много добра” оценка.   

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа на Биляна Младенова 

Калоферова  – задочен докторант в катедра Предучилищна педагогика 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/, с тема на 

дисертационния труд „Педагогически модел за ориентиране в здравословна и 

социална среда на 6-7 - годишните деца, базиран на ключови компетенции“, 

научен ръководител доц. д-р Софка Каракехайова за периода 01.03.2017 г. – 

01.03.2018 г.,  дава  „много добра” оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2018 г..   

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.от Катя Стайкова Стоилова – 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” с научен ръководител  

проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и тема на дисертационния труд 

„Професионална идентичност на учители, работещи с ученици със специални 

образователни потребности”, дава много добра оценка за извършената дейност 

и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г.от Марияна Атанасова Стоянова – 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” с научен 

ръководител  доц.дпн Жана Атанасова Янкова и тема на дисертационния труд 

„Логопедични интервенции при дисграфия в процеса на групово базирано 

обучение на ученици в начален етап на образованието”, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г. от Магдалена Ванева Хаджиева – задочен  

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”  с научен 

ръководител  доц.дпн Жана Атанасова Янкова  и тема на дисертационния 

„Сравнителен модел на обучението в България и Белгия на деца с множество 

увреждания”, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано 

от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г. от Катерина Благоева Василева – задочен  

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” с научен проф.д-р Галин Борисов Цоков и тема 

на дисертационния „Управление на кариерното развитие на педагогическия 



персонал в училищните организации”, дава много добра оценка и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мария Маркова 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)  към 

катедра  “Педагогика и управление на образованието” за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., с научен ръководител  - доц.д-р Албена 

Александрова Овчарова и тема на дисертационния труд „Социално-

педагогическа работа с деца роми”,  дава много добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Гергана Манчева 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)  към 

катедра  “Педагогика и управление на образованието” за  периода  от 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., научен ръководител  - проф.д-р Нели Илиева 

Бояджиева, тема на дисертационния труд „Социално-педагогическо 

консултиране в училище” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Димка Димитрова 

Иванова – задочен  докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма История на педагогиката и българското образование  към катедра  

“Педагогика и управление на образованието” за  периода  от 01.03.2017 г. до 

01.03.2018 г., научен ръководител  - проф.дпн Пламен Радев, тема на 

дисертационния труд „Българските ученици във Виенския педагогиум”  и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Ясена Валериева 

Христова – задочен  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 01.03.2017 г. до 

01.03.2018 г., научен ръководител  - проф.дпн Пламен Радев Иванов, тема на 

дисертационния труд „Дидактически измерения на управление на качеството на 

училищното образование” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Бояна Руменова 

Радева – задочен  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 01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., 

научен ръководител  - доц. д-р Албена Александрова Овчарова, тема на 

дисертационния труд „Училището като учеща се организация / начален етап“”  

и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Владислава 

Ангелова Митева – 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 

01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., с научен ръководител  - проф.д-р Галин Цоков, 

тема на дисертационния труд „Управление на училищното образование на 

общиско ниво – традиции, състояние и възможности” и дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Ирена Младенова 

Душкова – задочен  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 01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., с научен 

ръководител  -  проф.дпн Дора Левтерова, тема на дисертационния труд 

„Социална компетентност при специфични нарушения на способността за 

учене” и дава много добра оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Недялка Петрова 

Гарова – задочен  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 01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., научен 

ръководител  -  проф.дпн Дора Левтерова, тема на дисертационния труд  

„Сексуалното образование при ученици с увреден слух”  и много добра оценка 

за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Гергана 

Димитрова Колчакова – задочен  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 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г., с научен 

ръководител  -  проф.дпн Дора Левтерова, тема на дисертационния труд  

„Приобщаваща образователна среда за ученици със специални образователни 

потребности /СОП/” и много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мария Петкова 

Джонова – 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 01.03.2017 г. до 01.03.2018 г., с научен 

ръководител  - доц.дпн Жана Атанасова, тема на дисертационния труд 

„Фамилно-училищни интеракции за приобщаване на ученици със специални 

образователни потребности /СОП” и  дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Красимира 

Трендафилова Благоева – задочен  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 01.03.2017 

г. до 01.03.2018 г., с научен ръководител  - проф.дпн Пламен Радев, тема на 



дисертационния труд „Управление на училищната култура на основното 

училище” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Александър 

Антонов Ангелов – 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 01.03.2017 

г. до 01.03.2018 г., с научен ръководител  - проф. д-р Галин   Цоков, тема на 

дисертационния труд „Промяна в училищната организация при въвеждане на 

облачни технологии” и дава много добра. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Александра 

Илиянова Николова  редовен  докторант по:  област на висше образование:        

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма  Методика на обучението по математика 

към катедра „Начална училищна педагогика“ за периода от 01.03.2017 г. – 

01.03.2018 г., с научен ръководител доц. д-р Владимира Ангелова, тема на 

дисертационния труд  „Интерактивен модел на обучение по математика във 

втори клас, базиран на информационните технологии“ и дава  „много добра” 

оценка . 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Петър Веселинов 

Койчев - 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 01.03.2017 - 01.03.2018 г, с  тема на дисертационния труд 

„Импровизацията за китара в модерния джаз“, научен ръководител доц. д-р 

Таня Бурдева, дава  много добра оценка и отчислява с право на защита, считано 

от 01.03.2018 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет  за извършената работа от  Диана Георгиева 

Кацарова - редовен докторант, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  професионално направление 1.3. Педагогика на 



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

катедра „Музика“ за периода 01.03.2017 - 01.03.2018 г. с тема на 

дисертационния труд „ Педагогическа технология за стимулиране на интереса 

на учениците от прогимназиален етап на средно училище към класическата 

музика“,  научен ръководител доц. д-р Таня Бурдева и дава  много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет  за извършената работа от  Илко Цанев 

Василев - задочен 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 01.03.2017 - 01.03.2018 г., с тема на дисертационния труд „ Тенденции 

в развитието на съвременното вокално изпълнителско изкуство в българската 

популярна музика от 90-те години на ХХ век до 20-те години на XXI век“,   

научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев и дава  много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет  за извършената работа от  Светлина 

Веселинова Койчева - редовен докторант, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  професионално направление 1.3. Педагогика на 

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

катедра „Музика“ за периода 01.03.2017 - 01.03.2018 г., с тема на 

дисертационния труд „ Технологии за формиране на изпълнителски умения в 

обучението по музика при ученици в първи гимназиален етап на училищното 

образование“,  научен ръководител доц. д-р Тодорка Кушева и дава  много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет  за извършената работа от  Владимир 

Симеонов Величков- 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 01.03.2017 - 01.03.2018 г.; с тема на дисертационния труд „ 

Изкуството на кавала, традиция и съвременност“,  научен ръководител доц. д-р 

Веселин Койчев и дава  много добра оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Антония 

Веселинова Имандиева - задочен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по бит и 

технологии“  към катедра „Естетическо възпитание” за периода от 01.03.2017 

до 01.03.2018 г.,  тема на дисертацията „Формиране на система от компетенции 

по икономика и предприемачество в технологичното обучение в СОУ“,  научен 

ръководител проф. д-р Марина Иванова и  дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената дейност на  Николай 

Христов Томов - редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство; докторска програма „Методика на 

обучението по изобразително изкуство“; към катедра „Естетическо 

възпитание“, с тема на дисертацията: „Приложение на конструктивно-

геометричния метод в обучението по рисуване във висшето училище“,  научен 

ръководител доц. д-р Методий Ангелов, дава много добра оценка и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2018г.   

ФС РЕШИ: Одобрява   индивидуалния учебен  план за работа (за 3 

години) на Лъчезар Владимиров Африканов  – редовен докторант по: област на 

висшето 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” с тема 

на дисертационния труд „Прилагане на коучинг подходи в развитието на 

педагогическите екипи” и научен ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Одобрява   индивидуалния учебен  план за (за 3 години) на 

Петрослав Цветанов Цеков – редовен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” с тема на дисертационния труд 

„Ролята на речевия синтез в чуждоезиковото обучение на незрящи” и научни 



ръководители проф.дпн Дора Стоилова Левтерова и проф.дпн Владимир 

Маринов Радулов. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен  план (за 3 години) на 

Десислава Пенчева Раева  – редовен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” с тема на дисертационния труд 

„Достъп до образователна среда за ученици с множество увреждания” и научен 

ръководител доц.дпн Жана Атанасова Янкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен  план (за 4 години) на Ани 

Димитрова Ангелова – задочен докторант по: област на висшето 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” с тема на дисертационния труд 

„Добри модели в иновативните училища” и научен ръководител доц. д-р 

Албена Александрова Овчарова. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен  план (за 4 години) на 

Мирко Александров Попов  – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” с тема на дисертационния труд 

„Иновативна образователна среда за ученици с увреден слух” и научен 

ръководител проф.дпн Дора Стоилова Левтерова. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен  план работа (за 4 години) 

на Маргарита Андонова Пачева  – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика към катедра 

“Педагогика и управление на образованието” с тема на дисертационния труд 

„Подкрепа на деца и ученици с интелектуални затруднения в образователната 

среда” и научен ръководител доц.дпн Жана Атанасова Янкова. 



ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен  план работа (за 3 години) 

на Офелия Иванова Кънева  –докторант на самостоятелна подготовка по: 

област на висшето 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” с тема на дисертационния труд „Участие на децата в процеса на 

вземане на решения – политики и практики“” и научен ръководител проф. д-р 

Галин Борисов Цоков . 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния  план за работа /четири години, 

считано от 01.03.2018 г. до 01.03.2022 г./ на Светла Тодорова Терзиева-Сариева 

- задочен докторант в катедра „Начална училищна педагогика” 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 с научен ръководител  доц. д-р Фани Евгениева 

Бойкова и тема на дисертационния труд: „Формиране на умения за действия с 

текст чрез виртуална образователна среда в начална училищна възраст “. 

ФС РЕШИ: Одобрява   индивидуалния план за работа на Мила 

Костадинова Златева – редовен докторант към катедра “Психология” по: област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова 

психология, с научен ръководител доц. д-р Юрий Павлов Янакиев и тема на 

дисертационния труд  „Нагласи и дискриминационни практики към етнически  

различните деца ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Кристина 

Ростиславова Овчарова – редовен докторант към катедра “Психология” по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология,  с  научен ръководител доц. д-р 

Кирилка Симеонова Тагарева и тема на дисертационния труд  „Емоционална 

диференциация и субективно благополучие в ранна зряла възраст ”. 



ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Кирил Найденов 

Кирилов – задочен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова 

психология с научен ръководител доц. д-р Ирена Иванова Левкова с тема на 

дисертационния труд  „Причинно-целеви анализ на психологическото време в 

средна зряла възраст ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Вера Илиева 

Тодорова – задочен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и възрастова 

психология с научен ръководител: Проф. дпн Румен Иванов Стаматов   и тема 

на дисертационния труд  „Емпатия и психично благополучие в детско-

юношеска възраст ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния учебен план за работа на Майа 

Бисерова Фьодорова– редовен докторант към катедра “Психология”  по: област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Специална психология, с 

научен ръководител: Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова -Гаджалова и тема на 

дисертационния труд „Социални интеракции при ученици със специфични 

нарушения на способността за учене ”. 

   ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа на Златина 

Александрова Стаматова – задочен докторант към катедра “Психология ”  по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма Специална 

психология с   научен ръководител:  Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова-

Гаджалова  и тема на дисертационния труд „Когнитивно функциониране при 

ученици със специфични нарушения на  способността за учене ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Недка Атанасова 

Василева- Петрова – редовен докторант към катедра “Социални дейности” по: 



област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа, с тема на дисертационния труд:  

„Компетентностни модели  на работещите с деца в резидентни услуги ”  и   

научен ръководител: проф. д-р Георги Иванов Шопов. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Калинка 

Литионова Николова  – редовен докторант към катедра “Социални дейности” 

по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа, с тема на дисертационния труд:  

„Корпоративната социална политика като фактор за ефективна трудова 

реализация и подобряване на мотивацията на персонала” и научен ръководител: 

доц. д-р Людмила Павлова Векова 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Златка Стоянова 

Грудева – редовен докторант към катедра “Социални дейности” по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални политики 

и социална работа, с тема на дисертационния труд:  „Социалното 

предприемачество като решение с потенциал за трайни резултати в социалните 

дейности” и научен ръководител: доц. д-р Людмила Павлова Векова. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Иван Георгиев 

Дечев – задочен докторант към катедра “Социални дейности” по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални политики 

и социална работа с тема на дисертационния труд:  „Развитието на социалните 

услуги „Личен асистент“ като предпоставка за гарантиране на правата на 

хората с увреждания в България ” и научен ръководител: доц. д-р Людмила 

Павлова Векова. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Стоян 

Александров Иванов – задочен докторант към катедра “Социални дейности” по: 



област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа, с тема на дисертационния труд: 

„Социално-педагогически подкрепа за приобщаване на юноши от рискови 

групи в мултикултурна среда ” и научен ръководител: проф. д-р Нели Илиева 

Бояджиева. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри включване на нови теми в 

избираеми и факултативи към учебния план на специалност „Начална 

училищна педагогика“ /неспециалисти/ по проект „Нов път за нови таланти в 

преподаването“, задочно обучение, ОКС  „магистър“, учебна 2017/2018 г. : 

- ІІ курс,  ІІІ семестър – Избираеми дисциплини ІІІ част – хорариум 

0+0+20 Мултимедийният урок в началното обучение по математика; 

- ІІ курс,  ІV семестър – Избираеми дисциплини ІV част – хорариум 

0+0+20 – Портфолио на учителя; 

- ІІ курс,  ІІІ семестър – Факултативи ІІІ част – хорариум 20+0+0 – 

Мултимедийният урок в началното обучение по БЕЛ; 

- ІІ курс,  ІV семестър – Факултативи ІV част – хорариум 20+0+0 – 

Приобщаващи практики в обучението по човекът и природата в начален етап на 

СУ. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационен труд 

на тема: ”Особености на песенния фолклор в Североизточна Добруджа”  за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Станка Иванова 

Даутовска по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство” към катедра  “Музика” с научен 

ръководител  доц. д-р Таня Бурдева.    

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Станка Иванова Даутовска с 

дисертационен труд на тема „Особености на песенния фолклор в 



Североизточна Добруджа“ и научен ръководител доц.д-р Таня Викторова 

Бурдева по: 

област на висше образование 8.Изкуства, професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма Музикознание и 

музикално изкуство, по предложение на катедрения съвет, протокол № 

5/28.02.2018 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , 

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

Външни членове за Пловдивския университет:: 

1. Проф. Николай Иванов Стойков –  пенсионер, гр.Пловдив, по 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство; научна специалност Музикознание и музикално 

изкуство. 

2. Проф. д-р Костадин Михайлов Бураджиев – АМТИИ , гр. Пловдив, 

по област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство; научна специалност: Музикознание и 

музикално изкуство. 

3. Проф. д-р Любен Цветанов Досев - АМТИИ, гр. Пловдив, по област 

на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално 

и танцово изкуство; научна специалност: Музикознание и музикално изкуство. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева -  ПУ „Паисий Хилендарски“, 

по област на         висше образование: 8. Изкуства ; професионално 

направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна специалност:  

Музикознание и музикално изкуство. 

2. Доц. д-р Таня Викторова Бурдева  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”, по:  област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна 

специалност Музикознание и музикално изкуство. 

        Резервни членове: 



1. Доц. д-р Веселин Иванов Койчев –                                      

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски, по:  област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство; научна специалност Музикознание и музикално изкуство - 

вътрешен. 

2. Доц. д-р Людмил Борисов Петков -  АМТИИ, гр. Пловдив, по 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство; научна специалност: Музикознание и 

музикално изкуство – външен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 17.05.2018 г. от 15.00 ч. в 505 с.з. на Нова сграда на ПУ  „Паисий 

Хилендарски“.  

Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на 

пътни (при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се 

изплатят и разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява  план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на 

Станка Иванова Даутовска -  редовен докторант  в катедра “Музика” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заключително 

заседание за защита на дисертационен труд на тема „Особености на песенния 

фолклор в Североизточна Добруджа“ за присъждане на образователна и научна 

степен “доктор” по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство” към катедра  “Музика” с научен 

ръководител  доц. д-р Таня Бурдева.    

 

ФС РЕШИ: Одобрява учебни планове за  квалификационни курсове, 

специализации, допълнителни квалификации към Департамента за 

квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, 

както следва: 



-  учебен план за допълнителна квалификация, Супервизията при 

работещи с деца и юноши- предназначение; висше образование с 

придобита квалификация психолог, ОКС „бакалавър“, педагог, социален 

работник, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ в професионално 

направление 3.2. Психология ;1.1. Теория и управление на образованието; 

1.2. Педагогика; 1,3, Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 

часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 

месеца) 

- учебен план за допълнителна квалификация за учител по Техника и 

технологии (Технологии и предприемачество). 

- учебни планове за професионално-педагогическа специализация, 

свързана с придобиване на трета професионално-квалификационна 

степен, както следва: 

1. „Съвременни технологии в началното образование“ 

Форма на обучение: задочна 

Срок на обучение: 1 година /12 месеца/ 

Общ хорариум: 225 академични часа 

Условия за кандидатстване: учители от начален етап на СУ. 

Директор на програмата: доц. д-р Владимира Ангелова 

 2. „Информационно-комуникационни технологии в началния етап 

на СУ“ 

Форма на обучение: задочна 

Срок на обучение: 1 година /12 месеца/ 

Общ хорариум: 225 академични часа 

Условия за кандидатстване: учители от начален етап на СУ. 

Директор на програмата: доц. д-р Владимира Ангелова 

- учебни програми за курсове за краткосрочна квалификация на 

педагогически специалисти към Департамент за квалификация и 

професионално развитие на педагогически специалисти, както следва: 

  



 1. Текстовите задачи в началното обучение по математика 

 Предназначение:  учители в началния етап на средното училище 

 Хорариум: 16 часа 

 Брой професионални кредити: 1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

 Обучител по програмата: доц. д-р Владимира Ангелова 

2. Мултимедийният урок в началното обучение по български език и 

литература  

 Предназначение:  учители в началния етап на средното училище 

 Хорариум: 16 часа 

 Брой професионални кредити: 1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

 Обучител по програмата: проф. д.п.н. Румяна Танкова 

3. Мултимедийният урок в началното обучение по математика  

 Предназначение:  учители в началния етап на средното училище 

 Хорариум: 16 часа 

 Брой професионални кредити: 1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

 Обучител по програмата: доц. д-р Владимира Ангелова 

4. Позитивно оценяване и диагностика на резултатите по български език 

и литература в началното училище 

 Предназначение:  учители в началния етап на средното училище 

 Хорариум: 16 часа 

 Брой професионални кредити: 1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

 Обучители по програмата: проф. д-р Галин Цоков 



        проф. д.п.н. Румяна Танкова 

5. Приобщаващи практики в началното обучение по човекът и природата  

 Предназначение:  учители в началния етап на средното училище 

 Хорариум: 16 часа 

 Брой професионални кредити: 1 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 2 дни  

 Обучител по програмата: доц. д-р Ани Епитропова 

 6. Специфика на обучението по математика в начален етап на СУ в 

 контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието 

 Предназначение:   учители в началния етап на средното 

училище; заместник-директори. 

 Хорариум: 48 часа 

 Брой професионални кредити: 3 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 3 дни  

 Обучител по програма: доц. д-р Владимира Ангелова 

7. Специфика на обучението по български език и литература и 

математика в начален етап на СУ  

 Предназначение:   учители в началния етап на средното 

училище 

 Хорариум: 48 часа 

 Брой професионални кредити: 3 

 Форма на обучение: присъствена и дистанционна 

 Продължителност: 3 дни  

 Обучители по програма: проф. д.п.н. Румяна Танкова и доц. д-р 

Владимира  Ангелова 

ФС РЕШИ: Одобрява организиране на кандидатстудентски  курс,  за 

специалностите  „Графичен дизайн с реклама“ (ОКС Бакалавър), „Графичен 

дизайн с реклама и мултимедия “ (ОКС Магистър) и „Педагогика на 



обучението по изобразително изкуство “ (ОКС Бакалавър).  Курсът  да се 

проведе през втората част на м. Юни в рамките на 8 дни. Общата цена на курса 

да бъде 300 лв.  Съкратен тридневен вариант – с цена 140 лв. Мястото за 

провеждане на курса да бъда в 103 с.з. в Педагогическия факултет.   

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/      /проф.дпн Р.Танкова/ 

 


