
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  №  8/05.04.2016 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Илия 

Иванов Пашков  – задочен докторант по област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика 

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

български изеки и литература в началния етап на СОУ  към катедра 

“Начална училищна педагогика“ за периода от 01.04.2015 г. до 

01.04.2016 г. с тема на дисертационния труд „Влияние на ранното 

чуждоезиково обучение върху овладяване граматическите структури 

на българския език“, научен ръководител доц.д.п.н. Румяна 

Димитрова Танкова, дава добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.04.2016 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Десислава 

Илчева Сидерова  – задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

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

обучението по български изеки и литература в началния етап на СОУ  

към катедра “Начална училищна педагогика“ за периода от 01.04.2015 

г. до 01.04.2016 г. с тема на дисертационния труд „Овладяване на 

комуникативни стратегии към текста при обучението по български 

език“, научен ръководител доц.д.п.н. Румяна Димитрова Танкова, 

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

01.04.2016 г. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема: „ Ситуативно-делово общуване с 



възрастния и привързаност при децата от една до тригодишна възраст 

”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от 

Биляна Валериева Гинина  – 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. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване 

на образователна и научна степен ‘доктор’ от  Биляна Валериева 

Гинина  с дисертационен труд на тема: „Ситуативно-делово общуване 

с възрастния и привързаност при децата от една до тригодишна 

възраст”, научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева 

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

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 8/22.03.2016 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. д-р Борис Симеонов Минчев – Софийски университет 

„Климент Охридски” гр. София, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Обща психология. 

2. 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 Психология на личността. 



3. Доц. д-р Лидия Бонева Василева - 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. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. 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. 

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. 

        Резервни членове: 

1. Проф. д-р Енчо Недялков Герганов  – НБУ гр. София,  по област 

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

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Обща психология - външен.  

2. 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 - вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително 

заседание да се проведен на 15.06.2016  година от 13.00 часа в нова 

сграда на Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 /сто лева/ на 

Биляна Валериева Гинина – редовен докторант към катедра 



„Психология“ за отпечатване на автореферат за защита на 

дисертационен труд. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема: „ Интеграция на комуникативна и 

конфликтологична компетентност на студенти от професионалното 

направление Педагогика, изучаващи английски език“ , за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Бистра 

Петрова Пощова-Николаева  – докторант на самостоятелна 

подготовка  към катедра “Педагогика и управление на образованието” 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма 

Теория на възпитанието и дидактика с научен ръководител 

проф.д.п.н. Пламен Радев Иванов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване 

на образователна и научна степен ‘доктор’ от  Бистра Петрова 

Пощова-Николаева  с дисертационен труд на тема: „Интеграция на 

комуникативна и конфликтологична компетентност на студенти от 

професионално направление Педагогика, изучаващи английски език”, 

научен ръководител проф.д.п.н.Пламен Радев Иванов по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика, по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 9/28.03.2016 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.д-р Наталия Иванова Витанова – Маринова – Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ по област на висше 



образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2 . 

Педагогика;  научна специалност Теория на възпитанието и дидактика 

2. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет 

„ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика. 

3. Доц.д-р Петър Райков Петров –  пенсионер – гр. Русе, по 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф.дпн Пламен  Радев Иванов  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  научна специалност 

Теория на възпитанието и дидактика. 

2. Доц.д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика;  научна специалност Теория на възпитанието и дидактика.         

Резервни членове: 

1. Доц.д-р Снежана Атанасова Попова - Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - външен 

2. Проф.д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  

научна специалност Теория на възпитанието и дидактика – вътрешен. 



Факултетният съвет определи откритото заключително 

заседание да се проведен на 18.06.2016  година от 12.00 часа в нова 

сграда на Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема: „ Кодиране и декодиране на 

фигуративния език при дислексия и дискалкулия“ , за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” от Лиляна Иванова Чобанова  

– редовен докторант към катедра “Педагогика и управление на 

образованието” по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма Специална педагогика, с научен ръководител проф.д.п.н. 

Дора Стоилова Левтерова. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване 

на образователна и научна степен ‘доктор’ от  Лиляна Иванова 

Чобанова  с дисертационен труд на тема: „Кодиране и декодиране на 

фигуративния език при дислексия и дискалкулия ”, научен 

ръководител проф.д.п.н.Дора Стоилова Левтерова по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика, по 

предложение на катедрения съвет, протокол № 10/28.03.2016 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.д-р Цветанка Луканова Ценова - Иванова – Софийски 

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  

научна специалност Специална педагогика. 

2. Проф.д-р Катерина  Каролова  Караджова - Софийски 

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. 



Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  

научна специалност Специална педагогика. 

3. Доц д-р Емилия Хинкова Евгениева - Софийски университет „ 

Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  научна специалност 

Специална педагогика. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  научна специалност 

Специална педагогика  

2. Доц. д-р Жана Атанасова Янкова  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика;  научна специалност 

Специална педагогика.  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Снежана Христова Николова - Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика;  

научна специалност Специална педагогика - външен 

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика;  научна специалност Теория на възпитанието и дидактика.- 

вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително 

заседание да се проведен на 20.06.2016  година от 12.00 часа в нова 

сграда на Университета (заседателна зала). 



ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв./сто лева/ 

на Лиляна Иванова Чобанова – редовен докторант към катедра 

„Педагогика и управление на образованието“ за отпечатване на 

автореферат за защита на дисертационен труд. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност 100 лв./сто лева/ 

на Бистра Петрова Пощова-Николаева –докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

за отпечатване на автореферат за защита на дисертационен труд. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ да не бъде прекратяван трудовият договор на 

проф.д.п.н. Пламен Радев Иванов за срок от една година, считано от 

27.07.2016 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за втори 

семестър на учебната 2015/2016 година проф.д-р Калин Кънчев 

Гайдаров с 200 ч. упр. 

ФС РЕШИ: Одобрява предложените до Ректора на Пловдивски 

университет комисии за провеждане на държавни изпити за учебната 

2015/2016 г. за образователно-квалификационни степени 

„БАКАЛАВЪР“ и „МАГИСТЪР“. 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /доц.дпн Р.Танкова/ 


