
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  №  6/28.02.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява проф. д-п.н. Владимир Маринов Радулов като 

хоноруван преподавател към катедра „Педагогика и управлени на 

образованието“  с 60 часа упражнения за проведено научно ръководство на 

Петрослав Цветанов Цеков – редовен докторант към катедрата. 

ФС РЕШИ: Променя темата на дисертационния труд  на Александра 

Илиянова Николова – редовен докторант към катедра „Начална училищна 

педагогика”, област на висше образование: 1. Педагогически науки; 

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

програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител 

доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова от „Интерактивен модел на 

обучение по математика във втори клас, базиран на информационните 

технологии“ на „Интерактивен модел на обучение за овладяване на 

таблично умножение и деление, базиран на информационните технологии”. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет ( 01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.) на 

Десислава Сашева Апостолова  редовен  докторант към катедра 

Предучилищна педагогика, по област на висше образование:        1. 

Педагогически науки,  професионално направление, 1.2. Педагогика, 

докторска програма  Теория на възпитанието и дидактика, с научен 

ръководител доц. д-р Галена Иванова, тема  на дисертационния труд  -  

„Модел за преодоляване на проблеми в поведението при деца от 

предучилищна възраст“ и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет (20.02.2018г. – 20.02.2019г.)  на 

Ралица Георгиева Кунчева – докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание  ” по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки ; професионално направление 



1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Теория и методика 

на физическото възпитание и спортната тренировка, с тема на 

дисертационния труд: „Оптимизиране на часовете по физическо възпитание 

и спорт за 1 - 4 клас. Модул – гимнасика“, научен ръководител: проф. д-р 

Бонка Михайлова Димитрова и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет (01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.) на 

Александра Илиянова Николова -  редовен  докторант в катедра НУП по:    

област на висше образование:        1. Педагогически науки, професионално 

направление:1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма  

Методика на обучението по математика, с тема  на дисертационния труд 

„Интерактивен модел на обучение по математика във втори клас, базиран 

на информационните технологии“, научен ръководител доц. д-р Владимира 

Ангелова и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет ( 01.03.2018 г. – 01.03.2019 г.) на 

Светла  Тодорова Терзиева – Сариева -  задочен  докторант  в 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, с тема  на дисертационния труд „Формиране на умения за 

действия с текст чрез виртуална образователна среда в начална училищна 

възраст“, научен ръководител доц. д-р Фани Евгениева Бойкова и дава 

много добра оценка. 

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

Ина Илианова Карова -  редовен докторант в катедра “Психология” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заседание 

за защита на дисертационен труд на тема: „Психичното благополучие и 

смисълът на живот в юношеска възраст“ за присъждане на образователна и 

научна степен “доктор” 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 Стаматов. 

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

Гергана Манчева Манева -  редовен докторант  в катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с 

провеждане на открито заключително заседание за защита на дисертационен 

труд на тема „Социално-педагогическо консултиране за превенция на 

агресивното поведение при ученици в гимназиален етап на образование“  за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 

(Социална педагогика), с  научен ръководител проф. д-Нели Илиева 

Бояджиева. 

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

Владислава Ангелова Митева -  редовен докторант  в катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с 

провеждане на открито заключително заседание за защита на дисертационен 

труд на тема „Управление на училищното образование на общинско ниво – 

традиции, състояние и възможности“  за присъждане на образователна и 

научна степен “доктор” по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието, докторска програма Управление на образоанието, с  научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

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

Жанета Василева Ямалиева -  редовен докторант в катедра “Психология” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заседание 

за защита на дисертационен труд на тема: „Проблемът за моралното 

лицемерие в прехода към зрелостта“ за присъждане на образователна и 

научна степен “доктор” 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 Стаматов. 

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 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - доц.д-р 

Албена Александрова Овчарова, тема на дисертационния труд „Социално-

педагогическа работа с деца роми”, дава много добра оценка и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2019 г.  

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 

01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - проф.дпн Пламен Радев 

Иванов, тема на дисертационния труд „Българските ученици във Виенския 

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

считано от 01.03.2019 г. 

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 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  -  проф.дпн Дора Стоилова Левтерова, тема на 

дисертационния труд „Социална компетентност при специфични нарушения 

на способността за учене”, дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.03.2019 г. 



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 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - доц.дпн Жана Атанасова Янкова, с тема на 

дисертационния труд „Фамилно-училищни интеракции за приобщаване на 

ученици със специални образователни потребности /СОП”, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2019 г. 

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 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  -  проф.дпн Дора Стоилова Левтерова., тема на 

дисертационния труд  “Приобщаваща образователна среда за ученици със 

специални образователни потребности /СОП/” 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 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - проф. д-р 

Галин Борисов Цоков, тема на дисертационния труд „Промяна в 

училищната организация при въвеждане на облачни технологии” и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за  

периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - проф. д-р 

Галин Борисов Цоков, тема на дисертационния труд „Прилагане на коучинг 

подходи в развитието на педагогическите екипи” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научни ръководители  - проф. д.п.н Дора Левтерова и проф.д.п.н. Владимир 

Радулов, тема на дисертационния труд „Ролята на речевия синтез в 

чуждоезиковото обучение на незрящи” и дава много добра оценка.   

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - доц. д.п.н Жана Атанасова Янкова, тема на 

дисертационния труд „Достъп до образователна среда за ученици с 

множество увреждания” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за  периода  от 

01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - доц. д-р Албена 

Александрова Овчарова, тема на дисертационния труд „Добри модели в 

иновативните училища” и дава много добра оценка. 

  



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - проф. дпн Дора Стоилова Левтерова, тема на 

дисертационния труд „Иновативна образователна среда за ученици с 

увреден слух” и дава много добра оценка. 

 ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  

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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 

01.03.2019 г., с научен ръководител  доц.дпн Жана Атанасова Янкова, тема 

на дисертационния труд „Подкрепа на деца и ученици с интелектуални 

затруднения в образователната среда” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява  отчет за извършената работа от  Красимира 

Трендафилова Благоева – 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” за  

периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - проф. д.п.н. 

Пламен Радев Иванов, тема на дисертационния труд „Управление на 

училищната култура на основното училище” и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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” 

за  периода  от 20.02.2018 г. до 20.02.2019 г., с научен ръководител  - проф. д-р 



Галин Борисов Цоков, тема на дисертационния труд „Участие на децата в 

процеса на вземане на решения – политики и практики“ и дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ:  Одобрява годишния 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  01.03.2018 г. 

до 01.03.2019 г., дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2019 г. 

ФС РЕШИ : Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

ДИАНА ИВАНОВА ДЖАМБОВА-ТАБАНА -  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: 

“Аз-ефективност на фамилния контекст на ученици с нарушения на 

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

Левтерова – Гаджалова за периода от  01.03.2018 г. до 01.03.2019 г. , дава 

много добра оценка и отчислява  с право на защита, считано от 01.03.2019 г.  

ФС РЕШИ:  Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Радомира Стефанова Георгиева – 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

тема на дисертационния труд „Българският жестомимичен език: психо-

лингвистични и комуникативни измерения”, научен ръководител: Проф.дпн 

Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова  и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Майа 

Бисерова Фьодорова – 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с тема на 

дисертационния труд „Социални интеракции при ученици със специфични 

нарушения на способността за учене”, научен ръководител: Проф.дпн Дора 

Стоилова Левтерова – Гаджалова и дава много добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Златина Александрова Стаматова – задочен докторант по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Специална психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

тема на дисертационния труд „Когнитивно функциониране при ученици със 

специфични нарушения на способността за учене”, научен ръководител: 

Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова и дава много добра оценка 

за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Дилиян Илчев Манолов– 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” за  периода  от 01.03.2018 

г. до 01.03.2019 г., научен ръководител  - Доц. д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева, тема на дисертационния труд: “Психичното благополучие в 

прехода към зрелостта” и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Роза 

Любенова Динчева – 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков, тема на 

дисертационния труд: “Ефекти на гнева върху развитието на Аз-

ефективността” и дава много добра оценка за извършената дейност.  

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Кристина Родиславова Овчарова– 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” за  периода  от 01.03.2018 

г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - Доц. д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева, тема на дисертационния труд: “Емоционална диференциация и 

субективно благополучие в ранна зряла възраст” и дава много добра оценка 

за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа Илия 

Тодоров Маринчешки – задочен 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - Проф.д.пс.н Веселин Костов Василев, тема на 

дисертационния труд: “Себеутвърждаване чрез просоциално поведение при 

прехода от юношество към зрялост” и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Кирил Найденов Кирилов – задочен 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” за  периода  от 01.03.2018 

г. до 01.03.2019 г., с научен ръководител  - Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, 

тема на дисертационния труд: “Причинно-целеви анализ на 



психологическото време в средна зряла възраст” и дава много добра оценка 

за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Вера 

Илиева Тодорова – задочен 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

научен ръководител  - Доц. д-р Светлана Николова Сарийска, тема на 

дисертационния труд: “Емпатия и психично благополучие в детско-

юношеска възраст” и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Недка Атанасова Василева- Петрова – редовен докторант по: област на 

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

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  

от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с тема на дисертационния труд: 

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

научен ръководител: Проф. д-р Георги Иванов Шопов и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Калинка Литионова Николова  – редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  

от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с тема на дисертационния труд: 

„Корпоративната социална политика като фактор за ефективна трудова 

реализация и подобряване на мотивацията на персонала ”, научен 

ръководител: Доц. д-р Людмила Павлова Векова и дава много добра оценка 

за извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Златка Стоянова Грудева – редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  

от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с тема на дисертационния труд: „Социалното 

предприемачество като решение с потенциал за трайни резултати в 

социалните дейности”, научен ръководител: Доц. д-р Людмила Павлова 

Векова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Иван 

Георгиев Дечев – задочен докторант по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. 

Социални дейности, докторска програма Социални политики и социална 

работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  от 01.03.2018 г. до 

01.03.2019 г., с тема на дисертационния труд „Развитието на социалните 

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

хората с увреждания в България ”, научен ръководител: Доц. д-р Людмила 

Павлова Векова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Стоян Александров Иванов – задочен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  

от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с тема на дисертационния труд: „Социално-

педагогически подкрепа за приобщаване на юноши от рискови групи в 

мултикултурна среда ”, научен ръководител: Проф. д-р Нели Илиева 

Бояджиева и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Златка Стоянова 

Грудева – редовен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 



дейности, докторска  програма Социални политики и социална работа  към 

катедра “Социални дейности”, съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за РАС 

на ПУ за срок от 1 година, считано от 01.03.2019 г., поради болест. 

 

ФС РЕШИ: Въз основа Закона за предучилищното и училищното 

образование (обн., ДВ, бр.58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), съгласно 

чл. 38.(1) „Според етапа или степента на образование неспециализираните 

училища са: 1) начални; 2) основни; 3) гимназии; 4) обединени; 5) средни.“,  

да бъде променена темата на проект за дисертационен труд от „Формиране 

на система от компетенции по икономика и предприемачество в 

технологичното обучение в СOУ“ на „Формиране на система от 

компетенции по икономика и предприемачество в технологичното обучение 

в средното училище“ на 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“. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 01.03.2019 

г., за извършената работа от  Надежда Недялкова Ангелова - 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“; тема на дисертацията: „Обучението 

по шрифт и типография в графичния дизайн във висшето училище“, към 

катедра „Естетическо възпитание“,  с научен ръководител проф.д.изк.н. 

Бисер Дамянов, дава добра оценка за извършената дейност и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2019 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 01.03.2019 

г., за извършената работа от Елица Николова Гигова- 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“; 

тема на дисертацията: „Формиране на знания и умения за изобразяване на 

обекти чрез пленер в прогимназиален етап на средното училище“, към 

катедра „Естетическо възпитание“ с научен ръководител доц. д-р Методий 

Ангелов, дава добра оценка за извършената дейност и отчисява с право на 

защита, считано от 01.03.2019 г. 

ФС РЕШИ:  Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 

01.03.2019 г., 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“; тема на 

дисертацията: „Формиране на система от компетенции по икономика и 

предприемачество в технологичното обучение в СOУ“, към катедра 

„Естетическо възпитание“ с научен ръководител проф. д-р Марина Иванова, 

дава добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ:  Отчислява с право на защита, считано от 01.03.2019 г. 

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“; тема на дисертацията: „Формиране на 

система от компетенции по икономика и предприемачество в 

технологичното обучение в средното училище“, към катедра „Естетическо 

възпитание“ с научен ръководител проф. д-р Марина Иванова 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 01.03.2019 

г., 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“; тема на дисертацията: 

„Педагогическа технология за стимулиране на интереса на учениците от 



прогимназиален етап на средното училище към класическата музика“, към 

катедра „Музика“ с научен ръководител доц. д-р Таня Бурдева и дава много 

добра оценка. 

       

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 01.03.2019 

г., 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“; тема на дисертацията: „Тенденции в развитието на 

съвременното вокално-изпълнителско изкуство в българската популярна 

музика от 90-те години на XX век до 20-те години на XXI век“, към катедра 

„Музика“ с научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев и дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2018 до 01.03.2019 

г., 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“; тема на дисертацията: „Изкуството 

на кавала - традиция и съвременност“, към катедра „Музика“ с научен 

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

ФС РЕШИ: Одобрява  годишен отчет за периода 01.03.2018 до 

01.03.2019 г., за извършената работа от Светлина Веселинова Койчева - 

редовен докторант по: област на висше образование 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“; тема на дисертацията: „Технологии за 

формиране на изпълнителски умения в обучението по музика при ученици в 

първи гимназиален етап на училищното образование“, към катедра 

„Музика“ с научен ръководител доц. д-р Тодорка Кушева, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2019 г. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Мила 

Костадинова Златева– 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” за  периода  от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г., с 

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

дисертационния труд: “Нагласи и дискриминационни практики към 

етнически различни деца” и дава много добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Психично благополучие и смисъл на живота  в прехода към 

зрелостта“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 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 научен ръководител проф. дпн 

Румен Иванов Стаматов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Ина Илианова Карова  с 

дисертационен труд на тема „Психично благополучие и смисъл на живота  в 

прехода към зрелостта“  и научен ръководител проф. дпн Румен Иванов 

Стаматов 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 № 7/26.02.2019 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и 

чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи следния състав на 

научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. 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 

2. 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. 

    3. Доц. дпсн Теодора Стойчева Стоева – СУ "Св. Климент Охридски", гр. 

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

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Медицинска 

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. 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. 

 Резервни членове: 

1. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  гр. София, по: област 

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

направление 3.2. Психология, научна специалност Психология на личността – 

външен . 

2. Доц. д-р Светлана Николова Сарийска – Пловдивски университет 

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

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология - вътрешен.  

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се проведе 

на 22.05.2019 г. от 14.00 ч. в Нова сграда на Университета (заседателна зала). 



ФС РЕШИ:  Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Проблемът за моралното лицемерие в прехода към 

зрелостта“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 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 научен ръководител проф. дпн 

Румен Иванов Стаматов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Жанета Василева Ямалиева с 

дисертационен труд на тема „Проблемът за моралното лицемерие в прехода 

към зрелостта“  и научен ръководител проф. дпн Румен Иванов Стаматов 

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 № 6/26.02.2019 г. и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и 

чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи следния състав на 

научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:  

1. 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 

2. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  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. дпсн Теодора Стойчева Стоева – СУ "Св. Климент Охридски", гр. 

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

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Медицинска 

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. 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. 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Светлана Николова Сарийска – Пловдивски университет 

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

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – вътрешен.  

2. 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– външен. 

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се проведе 

на 22.05.2019 г. от 13.00 ч. в Нова сграда на Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура по обявения конкурс за заемане 

на академичната дължност „доцент“ по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  професионално направление  1.3. Педагогика на 

обучението по... (Теория и методика на физическото възпитание)  по  

спазените процедурни изисквания по Закон за развитието на академичния 

състав в Република България в сила от 05.05.2018г. и Правилник за развитие 

на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 15.10.2018 г.  

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

заемане на академичната длъжност ‘доцент’ в катедра „Теория и методика 

на физическото възпитание” при Педагогически факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 96 от 20 ноември 2018  



г. по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление  1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и методика на 

физическото възпитание), по предложение на катедрения съвет, протокол № 

2 /26.02.2019 г.  и на основание чл. 4(3) от ЗРАСРБ, чл.2, чл. 57(2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 68(2) от ПРАСПУ предлагаме на Ректора да определи 

следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Бонка Михаилова Димитрова -  Национална спортна 

академия "Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.6 Спорт, научна специалност 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура) 

2. Проф. д.н  Кирил Атанасов Аладжов – пенсионер, хонорован 

преподавател към Национална спортна академия "Васил Левски" – София, по 

област на висше образование 7. Спорт и здравеопазване, професионално 

направление 7.6 Спорт, научна специалност Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

3. Проф. д-р  Незабравка Николаева  Генчева-  Национална спортна 

академия "Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

4. Доц. д-р  Емил Теодоров Атанасов -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.6 Спорт, научна специалност 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура) 

5. Доц. д-р Георги Йорданов Божилов  -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.6 Спорт, научна специалност 



Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 

методика на лечебната физкултура) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 

1. Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., научна специалност Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) 

2. Доц.  д-р Юрий Павлов Янакиев– Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ – Пловдив, по област на висше образование 3. Социални стопански 

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  научна 

специалност Социална психология 

Резервни членове: 

1.  Доц. д-р Мартин Еремиев Еремиев -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Спорт и 

здравеопазване, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)  - външен.  

2. Проф. д.изк.н Бисер  Илиев Дамянов– Пловдивски университет 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по..., научна специалност Методика на обучението (по отрасли и видове науки) - 

вътрешен.           

  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: Да бъде открита процедура по обявения конкурс за заемане 

на академичната  дължност „професор“ по: област на висше образование по: 



област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. 

Изобразително изкуство; научна специалност Живопис и цветознание  по 

спазените процедурни изисквания по Закон за развитието на академичния 

състав в Република България в сила от 05.05.2018г. и Правилник за развитие 

на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 15.10.2018г.  

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

заемане на академичната длъжност „професор“ в катедра „Естетическо 

възпитание“  на Педагогически факултет  на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. бр. 96 от 20.11.2018 г.  по област на 

висше образование : 8. Изкуства, професионално направление 8.2. 

Изобразително изкуство (Живопис и цветознание), по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 7/20.02.2019 г. и на основание чл. 4(3) от 

ЗРАСРБ, чл.2, чл. 57(2)  от ППЗРАСРБ и чл. 79, ал. 2 ПРАСПУ, предлагаме 

на Ректора да определи следния състав на научно жури: 

Вътрешни: 

1. Проф. д.изк.н Бисер Илиев Дамянов – ПУ „Паисий Хилендарски”; 

професор по област на висше образование 1. Педагогика; Професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по… /научна специалност Методика 

на обучението (по изобразително изкуство)/ 

2. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов – ПУ „Паисий Хилендарски”; 

доцент по област на висше образование 8. Изкуства; Професионално направление 

8.2. Изобразително изкуство /научна специалност Пластична анатомия и 

рисуване/ 

Външни: 

3. Проф. д-р Галина Георгиева Лардева-Минкова – АМТИИ "Проф. 

Асен Диамандиев", Пловдив; професор по област на висше образование 8. 

Изкуства; Професионално направление 8.2. Изобразително изкуство /научна 

специалност Изкуствознание и изобразително изкуство – история на 

изобразителното изкуство/  



4. Проф. д-р Любомир Иванов Караджов – АМТИИ "Проф. Асен 

Диамандиев", Пловдив; професор по област на висше образование 8. Изкуства; 

Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата /научна специалност 

Публични комуникации в изкуството/  

5. Проф. дпн Яна Динкова Мерджанова, професор по област на висше 

образование 1. Педагогически науки; Професионално направление 1.2. 

Педагогика /научна специалност Професионална педагогика и теория и методика 

на професионалното ориентиране/ - СУ „Св. Климент Охридски” 

6. Доц. д-р Ралица Емилова Мирчева – НБУ; доцент по област на висше 

образование 8. Изкуства; Професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство /научна специалност Рисуване, живопис и текстил/ 

7. Доц. д-р Калина Христова Христова – НБУ; доцент по област на 

висше образование 8. Изкуства; Професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство /научна специалност Графичен дизайн, графика и илюстрация/  

Резерви: 

1. Проф. дпн Пламен Радев Иванов – ПУ „Паисий Хилендарски”; 

професор по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

Професионално направление 1.2. Педагогика  /научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика/ - вътрешен. 

2. Доц. д-р Моника Петрова Попова – НБУ; доцент по област на висше 

образование 8. Изкуства; Професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство /научна специалност Керамика/ - външен. 

ФС РЕШИ: Да бъде откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Гергана Манчева Манева с 

дисертационен труд на тема „Социално-педагогическо консултиране за 

превенция на агресивното поведение при ученици в гимназиален етап на 

образование“  и научен ръководител проф. д-р Нели Илиева Бояджиева по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и 



дидактика (Социална педагогика) в катедра „Педагогика и управление на 

образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Гергана Манчева Манева с 

дисертационен труд на тема „Социално-педагогическо консултиране за 

превенция на агресивното поведение при ученици в гимназиален етап на 

образование“  и научен ръководител проф. д-р Нели Илиева Бояджиева по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика), по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 10/25.02.2019 г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 

37(1) от ПРАСПУ , предлагам на Ректора да определи следния състав на 

научно жури: 

Външни членове: 

1. Проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – Софийски университет „ 

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

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика).  

2. Доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова – Университет „Проф.д-р Асен 

Златаров“ – Бургас, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (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 (Теория на възпитанието и дидактика)  

Вътрешни членове: 

4. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика) 



5. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова – Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика);    

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) – външен 

2.  Проф. дпн Пламен Радев Иванов  - Пловдивски университет 

“ПаисийХилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) – вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 10.05.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на 

ПУ „П.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: Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Недялка Петрова Гарова с 

дисертационен труд на тема „Сексуално образование при ученици с увреден 

слух“  и 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 в 

катедра „Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Недялка Петрова Гарова с 

дисертационен труд на тема „Сексуално образование при ученици с увреден 

слух“  и 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 № 9/25.02.2019 г. и на основание 

чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да 

определи следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова - Софийски университет „ 

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

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика). 

2. Доц. д.п.н. Милен Замфиров Замфиров – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (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 (Специална педагогика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4.   Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова – Пловдивски университет 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

5.   Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова  - Пловдивски университет 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Катерина Атанасова Щерева – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика- Логопедия)  

– 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 (Теория на 

възпитанието и дидактика) – вътрешен 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 10.05.2019 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на 

ПУ „П.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: Да бъде открита процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Владислава Ангелова Митева с 

дисертационен труд на тема „Управление на училищното образование на 

общинско ниво – традиции, състояние и възможности“  и научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието в катедра „Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Владислава Ангелова Митева с 

дисертационен труд на тема „Управление на училищното образование на 

общинско ниво – традиции, състояние и възможности“ и научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието., докторска програма Управление на 

образованието, по предложение на катедрения съвет, протокол № 

8/25.02.2019 г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от 

ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да определи следния състав на научно 

жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – Университет за национално 

и световно стопанство – София, по област на висше образование: 



1.Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика).  

2. Проф. д.и.н. Георги Велков Колев –Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (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 (Теория на възпитанието и дидактика)  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. д-р Галин Борисов Цоков  -  Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски,  по: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, по 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на 

образованието);  

5. Проф. дпн Пламен  Радев Иванов  - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Коста Димитров Герджиков – Софийски университет „ Св. 

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

професионално направление 1.2 . Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) – външен 

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

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

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) –вътрешен 



Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 10.05.2019 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Нова сграда на 

ПУ „П.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 конспект за държавен изпит по Методика на 

обучението в началния етап на СУ за специалност „Начална училищна 

педагогика“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, учебна 2018/2019 година. 

ФС РЕШИ: Одобрява следните конспекти за държавен изпит,“, които 

да влязат в сила от учебната 2018/19 година: 

1. Конспект за писмен държавен изпит по педагогика и психология, 

за специалност „Педагогика“ ,за студенти от ОКС „бакалавър 

2. Конспект за държавен изпит за специалност „Социална 

педагогика“, за студенти от ОКС „бакалавър“. 

3. Конспект за държавен изпит за специалност „Комуникативни 

нарушения на развитието“ за студенти от ОКС „магистър“. 

ФС РЕШИ: Одобрява конспект за Държавен изпит за специалност 

«Социални дейности», ОКС  „бакалавър”. Конспектът да влезне в сила за 

учебната 2018-2019 г. 

ФС РЕШИ: Да бъдат изплащани пътните разходи от други населени 

места до гр. Пловдив на     Проф. д-р Александър Любенов Илиев: София – 

Пловдив  – София от катедра  “Естетическо възпитание” за уч. 2018 /2019 

година. 

 

ФС РЕШИ: Предлага  на АС да не бъде прекратяван трудовият 

договор на проф. д-р Георги Иванов Шопов за срок от 1 (една) година, 

считано от  22.02.2019 г. до 22.02.2020 г. 

ФС РЕШИ: Рецензиите и становищата и авторефератът за 

дисертационен труд за ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“, както и 



рецензии и становища за придобиване на академични длъжности се 

представят на български език и традиционно използвания за научните 

области английски език. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н :/п/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


